Załącznik do Uchwały Nr 730/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 6 maja 2019 r.

Regulamin Konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2019”
I. Kategorie konkursu
1.

Najpiękniejsza wieś
Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim,
na terenie której działa organizacja pozarządowa (na rzecz odnowy wsi) posiadająca
osobowość prawną i mająca konto bankowe.

2.

Najlepszy projekt odnowy wsi
Udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 20162019 i zostały wykonane w ramach realizacji programu Odnowa Wsi, zgodne z Planem
Odnowy Miejscowości. Zgłoszony projekt musi zostać wykonany na terenie sołectwa, gdzie
działa organizacja pozarządowa (na rzecz odnowy wsi) posiadająca osobowość prawną
i mająca konto bankowe.

3.

„Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2020” - kategoria specjalna
Udział może wziąć gmina lub sołectwo, którego liczba mieszkańców nie przekracza 20.000
mieszkańców (wg dostępnych danych GUS). Do konkursu powinny zgłosić się te gminy /
sołectwa, które w oddolnych działaniach dostosowują się do wyzwań, jakie stawia przed nimi
otoczenie, podejmują się realizacji innowacyjnych i wizjonerskich projektów. Ponadto są
otwartymi gminami / sołectwami i uważają się za część Europy, tym samym czują się
odpowiedzialne za problemy i wyzwania cywilizacyjne.

II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału gminy / sołectwa / projektu
w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) w oparciu o załącznik
nr 1 i 2 wraz z materiałem dokumentującym. Zgłoszenia dokonuje Wójt / Burmistrz Gminy lub jego
zastępca. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych
w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego lub przysłanie ich (z zachowaniem terminu do 07.06.2019 r.) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
2.

Z terenu gminy można zgłosić:
A. jedną wieś w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,
B. jeden projekt w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.
3.
W przypadku kategorii specjalnej „Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi” Burmistrz
/ Wójt może dokonać zgłoszenia własnej gminy lub jednego sołectwa z terenu gminy.
4. Laureat I miejsca otrzyma tytuł „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2019”.
5. Zdobycie I miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś” może mieć miejsce tylko jeden raz i wyklucza
udział sołectwa w konkursie w tej kategorii w następnych edycjach.

6. Zdobycie I, II, III miejsca w konkursie w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” wyklucza
ponowne zgłoszenie projektu do konkursu przez okres dwóch lat. Powyższe nie dotyczy tych
projektów, które zostały znacząco rozbudowane.
7. Zarząd Województwa Opolskiego zgłaszając gminę / sołectwo do konkursu o Europejską Nagrodę
Odnowy Wsi 2020, w pierwszej kolejności rozważy możliwość zgłoszenia laureata w kategorii
„Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi”. Organizatorem konkursu o Europejską Nagrodę
Odnowy Wsi 2020 jest Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.
Jednocześnie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi uiści za zgłoszoną gminę / sołectwo opłatę za
udział w konkursie i pokryje część kosztów związanych z wyjazdem na finał konkursu, który odbędzie
się w 2020r. w Hinterstoder (Austria). W przypadku zasadniczej zmiany kryteriów oceny w konkursie
przez głównego organizatora ARGE, Zarząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo
zgłoszenia do konkursu innego kandydata niż tego, który został wyłoniony w niniejszym konkursie.
8. Komisja spośród wszystkich zgłoszeń oraz na podstawie przesłanego materiału dokumentującego,
wytypuje gminy / wsie / projekty, w których przeprowadzi wizję terenową.
9. W przypadku gdy do kategorii wymienionych w punkcie I.1 i I.2 zgłoszonych zostanie mniej niż
cztery wsie / projekty organizator ma prawo do odstąpienia z przeprowadzenia konkursu w danej
kategorii.
10. Sporządzenie materiałów dokumentujących jest obligatoryjne.
1) Materiał sporządza się odrębnie dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu maksymalnie strona A4 opisu na każde kryterium główne oceny, wyszczególnione w pkt. III
Regulaminu. Materiał powinien zostać dostarczony w wersji papierowej podpisany przez
przedstawiciela gminy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.
2) Cały materiał opisowy (papierowy) winien być ilustrowany maksymalnie 6 fotografiami
umieszczonymi po dwie na karcie formatu A-4. Ilustracje winny posiadać opis (pod zdjęciem,
bądź dołączony).
3) Do zgłoszonego materiału powinna zostać dołączona dokumentacja zdjęciowa na nośniku
CD/DVD (w formacie *.jpg) zawierająca po minimum 4 fotografie na każde kryterium główne
oceny opatrzone stosownym opisem.
4) Do materiału powinno zostać dołączone oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu konkursu.
5) Cały materiał dotyczący danej kategorii powinien być dostarczony w skoroszycie (wpinanym
do segregatora) wraz z płytą CD/DVD z nagranym pełnym materiałem przekazanym w formie
papierowej.
11. Materiały nie spełniające wymagań konkursowych, muszą zostać uzupełnione i dostarczone
komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o brakach w dokumentach.
W przypadku nie uzupełnienia materiału zgłoszeniowego Komisja ma prawo odstąpić od wizyty
terenowej i oceny zgłoszenia.

III. Kryteria oceny i punktacja
A. Kategoria „Najpiękniejsza wieś”
L.p.
1
1.1
1.2
1.3

Kryteria oceny dla kategorii „Najpiękniejsza wieś”
Aktywność i zaangażowanie społeczności lokalnych w proces odnowy wsi
Współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, zaangażowanie na
rzecz rozwoju sołectwa oraz współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych na rozwój swojej miejscowości
oraz umiejętność ich wykorzystania
Wypracowany temat przewodni sołectwa, wyróżniający wieś na tle innych
sołectw (stworzenie wsi tematycznej, oferty wsi dla społeczeństwa)

Punktacja
0 – 60
0 – 10
0 – 10
0 – 10

1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

Realizowanie projektów niwelujących zdiagnozowane problemy w sołectwie
m.in. projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu czy migracji ze wsi do
miast
Realizowanie działań promujących dziedzictwo kulinarne w skali regionalnej
Realizowanie projektów o tematyce związanej z cennymi zasobami
przyrodniczymi swojej miejscowości
Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz
ładu przestrzennego i architektonicznego
Realizowanie projektów odnowy wsi podnoszących jakość i standard życia
mieszkańców wsi, kształtujących przestrzeń publiczną, budujących specyfikę wsi
Posiadanie „Domu Mieszkańców” jako miejsca spotkań społeczności wiejskiej i
zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich

0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 35
0 – 10
0 – 10

2.3

Urządzone „Centrum wsi” z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych

0 – 10

2.4

Posesje prywatne

0–5

Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji
konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

0 – 15

3

Razem

0 – 110

B. Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi”
L.p.
1

Kryteria oceny dla kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”

Punktacja

Innowacyjność i wzorcowy charakter projektu

0 – 35

1.1

Innowacyjność, pomysłowość, wzorcowy charakter projektu i technik jego
realizacji

0 – 15

1.2

Funkcjonalność i poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu

0 – 10

1.3

Jakość wykonania projektu z uwzględnieniem spójności z charakterem
miejscowości

0 – 10

Zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionu

0 - 10

Projekt promuje regionalne produkty (potrawy) związane z Opolszczyzną,
wytwarzane tradycyjnymi metodami, wywodzące się z tradycji i kultywowania w
danym regionie zwyczajów.

0 - 10

Istotne przyrodniczo miejsca i zasoby dziedzictwa przyrodniczego

0–5

Oddziaływanie projektu na ochronę zasobów bioróżnorodności

0–5

4

Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektu

0 – 15

5

Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu odnowy wsi

0 – 15

6

Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji oraz umiejętność
zaprezentowania projektu podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość
przedłożonych materiałów

0 – 10

2

2.1

3
3.1

Razem

0 – 90

C.
L.p.

Kategoria „Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi”
Kryteria oceny dla kategorii „Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy
Wsi”

Punktacja

Strategie

0 – 40

1.1

Zgodność realizowanych zadań ze strategią rozwoju gminy / planem odnowy
miejscowości sołectwa

0 – 15

1.2

Widoczne całościowe i kompleksowe podejście do rozwoju gminy / sołectwa

0 – 15

1.3

Zrównoważony rozwój gminy / sołectwa

0 – 10

Metody

0 - 30

2.1

Wymiana informacji i komunikacja pomiędzy mieszkańcami a samorządem

0 – 10

2.2

Inicjatywa i zaangażowanie społeczeństwa w realizację wspólnych zadań

0 – 10

2.3

Międzysamorządowa i międzyregionalna współpraca, partnerstwa publicznoprywatne i sieci kontaktów

0–5

2.4

Planowanie, doradztwo, prowadzenie procesu rozwoju gminy / sołectwa

0–5

Obszary tematyczne i cele

0 – 70

3.1

Promowanie rolnictwa przyjaznego środowisku z uwzględnieniem krajobrazu
kulturowego

0–5

3.2

Odpowiedzialne i zrównoważone obchodzenie się z zasobami naturalnymi i
wykorzystanie surowców odnawialnych

0–5

3.3

Działania z myślą o zagwarantowaniu mobilności mieszkańcom, jak i lokalnych
dostaw oraz kompatybilnych możliwości nabywania towarów z uwzględnieniem
regionalnego łańcucha dostaw.

0–5

1

2

3

3.4
3.5

Rozwój przestrzenny uwzględniający warunki oraz wymogi ekonomiczne,
środowiskowe, kulturowe i społeczne.
Rewitalizacja wartych ochrony zabytków, nadawanie nowych funkcji istniejącym
obiektom oraz budowanie nowych obiektów spójnych z charakterem miejsca

0 – 10
0 – 10

3.6

Tworzenie nowoczesnych instytucji społecznych i walorów społeczno-kulturowych

0 – 10

3.7

Wzmocnienie poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania.

0 – 10

3.8

Wsparcie zdolności i motywacji mieszkańców wsi do zaangażowania społecznego.

0 – 10

3.9

Promowanie udziału wszystkich pokoleń, płci, narodowości i mniejszości w życiu
gospodarczym, społecznym i kulturowym.

0-5

Razem

0 – 140

IV. Harmonogram konkursu
Lp.

Działanie

Wykonawca

Termin wykonania
w 2019 r.
do 17 maja

1

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Województwa Opolskiego

2

Zgłoszenie udziału wraz z materiałem
dokumentującym do sekretariatu
DRW/UMWO

Gminy

4

Wizje lokalne

Członkowie komisji konkursowej

5

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu

do 7 czerwca
Czerwiec – Lipiec
Podczas Dożynek
Wojewódzkich w dniu
8 września w Lewinie
Brzeskim

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

V. Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana zarządzeniem Marszałka Województwa.
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. III
niniejszego regulaminu. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Uzyskane oceny pozostają do
wyłącznej wiadomości komisji i Zarządu Województwa Opolskiego.
3. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz za pośrednictwem gminy,
zawiadamia zainteresowanych o terminie wizji.
4. Ustala się czasy trwania wizyt w terenie Komisji :
1) w przypadku kategorii „Najpiękniejsza wieś” i „Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy
Wsi” - czas trwania wizyty Komisji wynosi maksymalnie 3 godziny,
2) w przypadku kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” czas trwania wizyty Komisji wynosi
maksymalnie 2 godziny,
5. Czas wizji lokalnych określa komisja konkursowa, jednak nie może trwać dłużej niż czas wskazany
powyżej. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta / reprezentantów wsi oraz
przedstawiciela gminy. Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy komisji.
6. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem ostatecznego
wyłonienia laureatów.
7. Członkowie komisji aktywnie uczestniczący w życiu i procesach rozwojowych sołectwa – uczestnika
konkursu wyłączeni są z oceny danej miejscowości.

VI. Nagrody
Rodzaj, wysokość i odbiorcy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych:
Kategoria

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Otrzymujący nagrodę

Najpiękniejsza wieś

20 000 zł

15 000 zł

10 000 zł

Społeczność wsi / Organizacja
pozarządowa

Najlepszy projekt odnowy
wsi

10 000 zł

8 000 zł

6 000 zł

Społeczność wsi / Organizacja
pozarządowa

Kandydat do Europejskiej
Nagrody Odnowy Wsi

Zgłoszenie do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi
2020, której organizatorem jest Europejskiej Stowarzyszenie Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

1. Komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego gminę / sołectwo jako
potencjalnego kandydata do udziału jako przedstawiciel Województwa Opolskiego w konkursie o
Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Komisja konkursowa ma prawo do zarekomendowania kilku
kandydatów do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.
2. Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego przyznanie nagród. Komisja może
rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie
nagrody danego stopnia. Przyznanie nagród równorzędnych może wpłynąć na zmianę wysokości
nagród finansowych.
3. Komisja ma prawo zarekomendowania przyznania wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się
w odniesieniu do wybranych przez Komisję aspektów odnowy wsi. Punkty uzyskane w ocenie są
kryterium pomocniczym. Wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy w zależności od posiadanych
środków. Na wyróżnienia przeznaczono łączną kwotę 6 000 zł.
4. Komisja konkursowa uzasadnia propozycję przyznania nagród w Komunikacie końcowym.
5. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu
Województwa Opolskiego.
6. Nagrody finansowe przekazywane są na konto bankowe organizacji pozarządowej wskazane
w pkt. A i/lub B karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Dane organizacji pozarządowej wyszczególnione w karcie zgłoszeniowej, podaje zgłaszającemu
(gminie) sołtys/lider odnowy wsi danego sołectwa zgłoszonego do konkursu.
8. Nagrody finansowe muszą być przekazane na cele związane z rozwojem miejscowości / laureata.
9. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do żądania informacji o sposobie wykorzystania
nagrody.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Od postanowienia Zarządu Województwa Opolskiego nie przysługuje odwołanie.
2. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie,
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do konkursu „Piękna Wieś Opolska”,
Załącznik nr 2 - Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przekazywaniu dokumentacji zdjęciowej,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka komisji konkursowej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgłoszenie do konkursu
„Piękna Wieś Opolska 2019”
Gmina .........................................................................
zgłasza udział w konkursie w następujących kategoriach:
A. Najpiękniejsza wieś : - wieś :
…….............................................................................................................................................................
- nazwa i adres Organizacji pozarządowej : …..........................................................................................
…...............................................................................................................................................................
- nr konta bankowego Organizacji : ….....................…...............................................................................
B. Najlepszy projekt odnowy wsi :
projekt we wsi ………………………….……………….. o nazwie …………..…….…………………………………….................
...................................................................................................................................................................
- nazwa i adres Organizacji pozarządowej : …..........................................................................................
…...............................................................................................................................................................
- nr konta bankowego Organizacji : ….....................…...............................................................................
C. Kandydat do Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2020 – gmina / sołectwo:
…….............................................................................................................................................................
Osoba z urzędu gminy do kontaktu w sprawie konkursu:
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
2. Funkcja

...................................................................................................................................

3. Tel. kom.

...................................................................................................................................

4. e-mail

.................................................................................................................................

Osoba z sołectwa do kontaktu w sprawie konkursu:
Sołectwo/Kategoria ..............................................................................................................................
1. Imię i nazwisko

...............................................................................................................................

2. Tel. kom.

...............................................................................................................................

Sołectwo/Kategoria ..............................................................................................................................
1. Imię i nazwisko

...............................................................................................................................

2. Tel. kom.

............................................................................................................................…

...........................................
(data)

......................................................
(podpis burmistrza / wójta)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) – dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem
Państwa
danych
osobowych
jest
Samorząd
Województwa
Opolskiego/Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082 przy ul. Piastowskiej 14, którego
organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie
reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zarząd
Województwa Opolskiego wykonuje zadania Województwa Opolskiego przy pomocy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14.
b) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@opolskie.pl, listownie na adres Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu
związanym z realizacją zadania polegającego na udziale w przedsięwzięciu pn. „Bioróżnorodność
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO WO 2014 - 2020.
Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności
promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionego wyżej zadania.
d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które realizują zadanie
związane z udziałem w przedsięwzięciu pn. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2019”, a także mogą
być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia
informatycznego;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały
pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności przez
okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych
w zakresie archiwizacji dokumentów;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia pn. Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2019”.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednocześnie jest niezbędne do uczestnictwa w ww.
projekcie. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w ww.
projekcie.
g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Formularzem klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych
osobowych

............................................

......................................................

(data i miejscowość)

(podpis burmistrza / wójta)

……………..……………………………………
Pieczęć gminy

…………………..……………………………………
(podpis osoby z sołectwa, będącej
osobą do kontaktu z Urzędem)

Załącznik nr 3 do Regulaminu

............................................................
(miejscowość, data)
..................................................................................
(Imię i Nazwisko właściciela zdjęć)
…..............................................................................
(Adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany przekazuję zdjęcia*:
1. sołectwa .................................................................................................... (nazwa sołectwa)
2. projektu …..............................................................................................................................
................................................................................................................... (nazwa projektu)
w sołectwie ..........................................................................................….. (nazwa sołectwa)
3. Gminy …………………………………………………………………………………………………….(nazwa gminy)

i wyrażam zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ma prawo w szczególności do
wykorzystywania, przetwarzania, powielania i publikowania zdjęć.
Jednocześnie oświadczam, że przedłożone elektroniczne zdjęcia są moją własnością.

........................................................
(podpis przekazującego zdjęcia)
*proszę wypełnić właściwy punkt

Załącznik nr 4 do Regulaminu

........................................................
(miejscowość, data)
...........................................................................
(Imię i Nazwisko członka komisji)

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że:
a) jestem / nie jestem* mieszkańcem sołectwa / gminy ………........................................ ,
zgłoszonego do

konkursu w Kategorii .......................................................................................

b) uczestniczyłem / nie uczestniczyłem* w procesach rozwojowych sołectwa
/sołectw...................................................................zgłoszonego/zgłoszonych do
konkursu w Kategorii ..............................................................................................................
2. Oświadczam, że:
a) jestem / nie jestem* mieszkańcem sołectwa / gminy ………........................................ ,
zgłoszonego do konkursu w Kategorii .............................................................................................
b) uczestniczyłem / nie uczestniczyłem* w procesach rozwojowych sołectwa
/sołectw ...................................................................zgłoszonego/zgłoszonych do
konkursu w Kategorii ..............................................................................................................
3. Oświadczam, że:
a) jestem / nie jestem* mieszkańcem sołectwa /

gminy ………........................................ ,

zgłoszonego do konkursu w Kategorii ....................................................................................
b) uczestniczyłem / nie uczestniczyłem* w procesach rozwojowych sołectwa
/sołectw...................................................................zgłoszonego/zgłoszonych do
konkursu w Kategorii ..............................................................................................................

........................................................
(podpis członka komisji)
* właściwe podkreślić

