Protokół Okręgowej Komisji Konkursowej z przeprowadzonej lustracji
w konkursie „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2020”
Działka nr ........... położona w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im. ............................................................. w……..............................................
Okręg……………………………………………………………………………
użytkowana przez .............................................................................................,
adres …………………………………………………………………………….
nr telefonu …………………… ………………………….
zgłoszona do Okręgowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2020”.
Lustracja przeprowadzona została przez zespół Okręgowej Komisji Konkursowej
w składzie:
1. ..............................................................................................................................
imię i nazwisko
2. ...............................................................................................................................
imię i nazwisko
w obecności przedstawiciela Delegatury Rejonowej, Zarządu ROD, a także
użytkownika działki:
1. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
2. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
3. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
4. .........................................................................................................................
imię i nazwisko
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1. Rozplanowanie i urządzenie działki (0-10 pkt.)
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu).

przyznano ..........pkt.

2. Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne
z regulaminem ROD)
(0-10 pkt.) przyznano ...........pkt.
3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych – drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki,
pnącza i byliny
(0-10 pkt.) - przyznano ...........pkt.
b) urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne
(0-10 pkt.) - przyznano ...........pkt.
4. Część produkcyjna działki, w tym:
a) sadownicza
(różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń
od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie,
zdrowotność)

(0-15 pkt.) - przyznano ........pkt.
b) warzywnicza
(różnorodność gatunkowa roślin uprawnych, ziół, uprawy pod osłonami wymienić

jakie)?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(0-15 pkt.) - przyznano .......pkt.
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5. Trawnik jego powierzchnia i utrzymanie
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(0-10 pkt.) - przyznano .......pkt.
6. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne ( wymienić jakie)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………(0-10 pkt.) –przyznano .........pkt.
b) inne elementy małej architektury, np. rzeźby ( wymienić jakie) ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(0-10 pkt.) - przyznano …….pkt.
7. Estetyka i stan techniczny altany
a) powierzchnia i odległość altany od granicy działki zgodnie z Regulaminem
ROD.
(0-10 pkt.) przyznano ..........pkt.
b) wykorzystanie altany zgodnie z Regulaminem ROD
(0-10 pkt.) - przyznano ........pkt.
c) estetyka i stan techniczny altany
(0-10 pkt.) - przyznano ....…pkt.
8. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie.
……………………………………………………………………………………
(0-10 pkt.) - przyznano ........pkt.
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9. Ekologia na działce
a) budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych
(wymienić poszczególne)
...........................................................................................................................
b) ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych
(wymienić jakie)
………………………………………………………………………………….
0-10 pkt.) - przyznano ……..pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania – 150 pkt.- przyznano …………..pkt.
Podpis/y/ użytkownika działki
…………………..........................................................................

Podpisy przedstawicieli

Podpisy członków zespołu

Delegatury, Zarządu ROD

Komisji Konkursowej

1. .................................................

1. ................................ .

2. ..................................................

2. .................................

3. .................................................
4. ..................................................
Pieczęć ROD

Miejscowość ............................, dnia ................................ 2020 r.
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja

niżej

podpisany/a

……………………………………………………………..
imię i nazwisko

z ROD ………………………….… w …………………………………………..
nazwa
miejscowość
Oświadczam, że jestem autorem/posiadam zezwolenie autora zdjęć* i wyrażam zgodę na
wykorzystanie zdjęć w konkursie „Wzorowa Działka Roku 2020” przez Polski Związek
Działkowców stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w Katowicach, ul. Kormoranów 1
wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy pod numerem KRS0000293886, NIP …………………..(zwany dalej: „PZD”).
* niepotrzebne skreślić
2 dotyczy wyłącznie działkowców, których działki biorą udział w konkursie
„Wzorowa Działka Roku 2020” Nie dotyczy członków zarządów ROD lub innych osób, które
tylko wykonały zdjęcia lub pozyskały je z innych źródeł niż od w/w działkowców
Zgoda obejmuje:
utrwalanie, obróbkę, powielanie, publiczne udostępnianie na dowolnym nośniku
drukowanym lub cyfrowym,
publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronie internetowej jednostek
organizacyjnych PZD, w Biuletynie Informacyjnym PZD, Aktualnościach związkowych,
Zielonej Rzeczpospolitej, Informatorze Działkowca oraz ulotkach, broszurach, prezentacjach,
filmach PZD.
archiwizację oraz tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych.
Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych.
…………………………………………….
miejscowość, data czytelny podpis
Ja niżej podpisany2 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska,
adresu korespondencyjnego, numeru telefonu) przez PZD w konkursie „Wzorowa Działka
Roku 2020”.
…………………….. ……………………….
miejscowość, data czytelny podpis
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