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REGULAMIN KONKURSU 

„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru 

architektury regionalnej” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najciekawsza zagroda 

warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” zwany dalej 

Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Olszynie przy ul. Jagiellońskiej 91.  

2. Konkurs ma zasięg regionalny (Warmia) i odbywa się w dniach od  15 kwietnia 2019 r.  

do 06 lipca  2019 r. 

 

II. CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest: 

1. Podniesienie jakości turystycznej wsi warmińskiej obfitującej w bogatą stolarkę i oryginalne 

zdobnictwo.  

2. Promowanie pomysłów aranżacji zagród wiejskich z zachowanymi elementami architektury 

regionalnej Warmii. 

3. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego urządzania zagród 

wiejskich, w szczególności z zachowanymi elementami architektury regionalnej Warmii.  

4. Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia 

oraz zaszczepienie w ludziach idei promowania dziedzictwa kulturowego. 

5. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych i najciekawszych zagród warmińskich z zachowanym  

tradycyjnym charakterem architektury regionalnej. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu są mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, posiadający w swojej 

zagrodzie obiekt/wnętrze lub obejście zaaranżowane w ciekawy sposób z zachowaniem 

elementów architektury regionalnej Warmii.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z co najmniej czterema zdjęciami obiektu, wnętrza 

lub obejścia będącego przedmiotem konkursu ukazującymi go z różnych perspektyw (zdjęcia 

powinny zostać nadesłane w formacie JPG na podany poniżej kontakt: 

 

• mailem na adres: a.dlugokecka@w-modr.pl   

• listownie na adres: 

                  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 
ul Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn 
Z dopiskiem: Aneta Długokęcka 

 

mailto:a.dlugokecka@w-modr.pl
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3. Regulamin konkursu wraz z  Kartą zgłoszeniową, stanowiącym załącznik do regulaminu dostępny 

jest na stronie internetowej www.wmodr.pl 

IV. PRZEDMIOT KONKURSU 

 

Przedmiotem Konkursu jest zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury 

regionalnej w budownictwie historycznym lub/i współczesnym.  

W budownictwie historycznym ocenie podlegają: 

 

1. Charakterystyczna forma zagrody, stan zachowania historycznego w tym: układ zagrody 

wiejskiej, obecność takich elementów jak: przedogródek, ogród warzywny, ogród kwiatowy, sad 

typ i konstrukcja obiektu, zachowany pierwotny materiał budowlany;  

2. Zachowanie autentycznych elementów architektury regionalnej:  stolarka drzwiowa i okienna, 

wszelkie zdobnictwo artystyczne;  

3. Estetyka i spójność obiektu : estetyka wizualna, charakter zagrody, spójność koncepcji,    

 współgranie z otoczeniem zgodne z budownictwem ludowym na Warmii; 

4. Samodzielny wkład pracy  przy utrzymaniu obiektu, w tym prowadzone prace renowacyjne;                                

5. Inne elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu. 

W budownictwie nowoczesnym ocenie podlegają: 

 

1. Odtworzenie charakterystycznej formy i elementów zagrody warmińskie, w tym  zachowanie 

tradycyjnego układu zagrody wiejskiej, obecności takich elementów jak: przedogródek, ogród 

warzywny, ogród kwiatowy, sad;  

2. Dobór użytych materiałów budowlanych (np. wykorzystanie materiałów i stolarki budowlanej 

pochodzącej z autentycznego/pierwotnego  budownictwa ludowego Warmii;  

3. Estetyka i spójność: estetyka wizualna, charakter zagrody, spójność koncepcji, współgranie  

z otoczeniem zgodne z budownictwem ludowym na Warmii; 

4.  Samodzielna/autorska aranżacja obiektu: projekt, wykonanie, pielęgnacja; 

5. Inne elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

 

Etap  1:  Ogłoszenie konkursu na stronie: www.wmodr.pl - 15 kwietnia br. i w miesięczniku BI Nr 4. 

Etap 2: Przesłanie do dnia 31 maja 2019 r. wypełnionej Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi    

zdjęciami na adres podany w pkt. III.2 niniejszego regulaminu. 

Etap 3:  Weryfikacja kart zgłoszeniowych przez komisję konkursową powołana przez Dyrektora                          

               W-MODR i wybór 10 najlepszych na podstawie zawartych w karcie informacji  i zdjęć. 

Etap 4:  Objazd przez komisję konkursową 10 zagród/obiektów warmińskich wybranych na podstawie  

               zgłoszeń - weryfikacja i ocena na miejscu do dnia 12 czerwca 2019 r. 

Etap 5:  Wybór przez komisję konkursową 3 zagród/obiektów warmińskich (1, 2 i 3 miejsce) oraz 2    

               wyróżnień do dnia 14 czerwca 2019 r. 

Etap 6:  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 6 lipca 2019 r. 

 

Osoby zakwalifikowane do 4 etapu Konkursu zostaną powiadomione drogą elektroniczną  

lub telefonicznie. 

http://www.wmodr.pl/
http://www.wmodr.pl/
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Podsumowanie Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas „Święta Róży” w dniu                        

6 lipca 2019 r w Marcinkowie koło Mrągowa. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

Oceny przedmiotu Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Warmińsko-

Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  

W komisji weźmie udział dwóch ekspertów z dziedziny zachowania dziedzictwa kulturowego Warmii 

oraz 2 osoby z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 

 

VII. NAGRODY 

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody finansowe o wartości łącznej ok. 2900 zł brutto,                                             

odpowiednio: 

I miejsce – 1000 zł 

II miejsce – 700 zł 

III miejsce – 600 zł 

Wyróżnienie 1 – 300 zł  

Wyróżnienie 2 – 300 zł 

2. Pozostali uczestnicy otrzymają Listy Gratulacyjne od organizatora konkursu. 

 

VIII. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje podane  

przez Użytkowników oraz jakiekolwiek nieprawidłowości związane z działaniem poczty, dostawców 

usług internetowych, bądź telekomunikacyjnych lub firm kurierskich. 

2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z konkursu ogranicza się do wartości nagród. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących  

po stronie zwycięzców konkursu.  

4. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności przebiegu konkursu z niniejszym Regulaminem  

lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić je na piśmie w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być wysłana listem poleconym na adres Organizatora                    

z dopiskiem: „Konkurs - Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru 

architektury regionalnej.”. 

5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę udziału  

w konkursie, dokładny opis i powód reklamacji. 

6. Reklamacje, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane. Zgłoszone  

w prawidłowym terminie reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową  

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

7. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

8. W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem 

nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator powiększy nagrody o nagrodę 

gotówkową. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek 

zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i 7 „Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych”.  
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9. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie  

to na pogorszenie warunków udziału w konkursie. Przedłużenie czasu trwania konkursu oraz zmiana 

sposobu i terminu wydania nagród nie są uważane za pogorszenie warunków udziału w konkursie. 

 

  

IX. DANE OSOBOWE 

 

1. Akceptacja Regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu. 

2. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród zwycięzcom  

oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie (BI), na stronie internetowej Organizatora 

oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu i wynikach konkursu. 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 
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                                                                                                    Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu                         
„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem 

tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem                                              

tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE o podmiocie 

1. 
Imię i nazwisko  

uczestnika konkursu 
 

2. 

Adres /siedziba podmiotu 

(ulica, nr ulicy, miejscowość, 

kod, poczta): 

 

3. 
Nr telefonu do kontaktu 

(komórkowy, stacjonarny) 
 

4. E-mail:  

5. Województwo:  

6. Powiat:  

7. Gmina:  

II.INFORMACJE PODSTAWOWE o obiekcie konkursowym 

10. 
Nazwa obiektu zgłaszanego 

do konkursu: 
 

Przy właściwym polu postawić znak „X” 

11. 
A. Budownictwo historyczne  

(Powstałe przed 1945 r.) 
 

B. Budownictwo 

współczesne 

(powstałe po 1945 r.) 

 

  
 

12. 
Lokalizacja /adres obiektu 

biorącego udział w konkursie                                                    

( jeśli jest inny jak w pkt.I.2.) 
 

 

 

 



6 

 

III. A. INFORMACJE szczegółowe o obiekcie konkursowym – Budownictwo historyczne 

Lp. KRYTERIA PODSTAWOWE 
Opis szczegółowy 

pkt  

1. 

Charakterystyczna forma zagrody, 
stan zachowania historycznego w 
tym: układ zagrody wiejskiej, 
obecność takich elementów jak: 
przedogródek, ogród warzywny, 
ogród kwiatowy, sad typ i konstrukcja 
obiektu, zachowany pierwotny 
materiał budowlany 
                                              1-2 zdjęcia 

0 -25   

2. 

Zachowanie autentycznych 
elementów architektury regionalnej:  
stolarka drzwiowa i okienna, wszelkie 
zdobnictwo artystyczne 

1-2 zdjęcia 

0 -25   

3. 

Estetyka i spójność obiektu : estetyka 
wizualna, charakter zagrody, spójność 
koncepcji, współgranie z otoczeniem 
zgodne z budownictwem ludowym na 
Warmii 
                                                1-2 zdjęcia 

0-15   

4. 
Samodzielny wkład pracy  przy 
utrzymaniu obiektu, w tym 
prowadzone prace renowacyjne                                

0-15   

5. 
 Inne elementy stanowiące o 
wyjątkowości obiektu       1-2 zdjęcia 

0-20   

5.1 

Współpraca z innymi podmiotami                            

w zakresie wykorzystania i wymiany 

informacji dot. regionu Warmii 
 

 
 
 

5.2 

Działania w zakresie społecznej 

aktywności (posiadane dyplomy, 

certyfikaty lub referencje ) 
 

 
 
 

5.3 

Osiągnięcia związane z przedsięwzięciem 
zgłaszanym do konkursu (posiadane 

dyplomy, wyróżnienia, nagrody, 
certyfikaty inne dokumenty związane  

z działalnością, wyrobem/produktem): 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       --------------------------------------------------                                               ------------------------------------------------------- 
                                                                         Data, miejscowość                                                                     Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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lub 

III. B. INFORMACJE szczegółowe o obiekcie konkursowym – budownictwo współczesne 

Lp. KRYTERIA PODSTAWOWE 
Opis szczegółowy 

pkt  

1. 

Odtworzenie charakterystycznej 
formy i elementów zagrody 
warmińskiej, w tym:  zachowanie 
tradycyjnego układu zagrody 
wiejskiej, obecności takich 
elementów jak przedogródek, ogród 
warzywny, ogród kwiatowy, sad                                                             
                                              1-2 zdjęcia 

0 -25   

2. 

Dobór użytych materiałów 
budowlanych (np. wykorzystanie 
materiałów i stolarki budowlanej 
pochodzącej z autentycznego 
/pierwotnego  budownictwa 
ludowego Warmii zdobnictwo 
artystyczne 

1-2 zdjęcia 

0 -25   

3. 

Estetyka i spójność obiektu : 
estetyka wizualna, charakter 
zagrody, spójność koncepcji, 
współgranie z otoczeniem zgodne z 
budownictwem ludowym na Warmii 
                                            1-2 zdjęcia 

0-15   

4. 

Samodzielny wkład pracy:    
Samodzielna/autorska aranżacja 
obiektu: projekt, wykonanie, 
pielęgnacja  

0-15   

5. 
 Inne elementy stanowiące o 
wyjątkowości obiektu      
                                          1-2 zdjęcia 

0-20   

5.1 

Współpraca z innymi podmiotami w 

zakresie wykorzystania i wymiany 

informacji dot. regionu Warmii 
 

 
 
 

5.2 

Działania w zakresie społecznej 

aktywności (posiadane dyplomy, 

certyfikaty lub referencje ) 
 

 
 
 

5.3 

Osiągnięcia związane z 
przedsięwzięciem zgłaszanym do 

konkursu (posiadane dyplomy, 
wyróżnienia, nagrody, certyfikaty inne 

dokumenty związane z działalnością, 
wyrobem/produktem) 

 

  

 
 
 

--------------------------------------------------                                       ------------------------------------------------------- 
            Data, miejscowość                                                             Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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Oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem 
tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 
 

Składając niniejsze zgłoszenie akceptuję treść regulaminu konkursu „Najciekawsza zagroda 

warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”. Regulamin jest 

dostępny w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. 

Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

 

 
       --------------------------------------------------                                               ------------------------------------------------------- 

                                                              Data, miejscowość                                                                    Czytelny podpis uczestnika konkursu 
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                                                                                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 
„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem 

tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               Informacja o przetwarzaniu danych: 

dla członków komisji  i uczestników konkursu „Najciekawsza zagroda warmińska  

z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”  oraz innych osób których dane 

osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w konkursie „Najciekawsza zagroda 

warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-
modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie 
pod adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować 
poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; 
+48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w konkursie „Najciekawsza 
zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” jako 
uczestnik lub członek komisji, będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana 
zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie „Najciekawsza zagroda 
warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”  jako uczestnik lub 
członek komisji. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co 
jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia 
udziału jako uczestnik lub członek komisji w konkursie „Najciekawsza zagroda warmińska z 
zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat 

od dnia wypłaty Województwu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków 

z tytułu zrealizowania operacji. 

7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom: Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Dane te mogą być również przekazane takim 

podmiotom, jak: Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, 

organy kontroli skarbowej oraz innym uprawnionym podmiotom.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

mailto:administrator@w-modr.pl
mailto:administrator@w-modr.pl
mailto:inspektor@w-modr.pl
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10.  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach mogą zostać 
upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci wizerunku 
będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie Pani/Pana 
danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów wykorzystanych i 
rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

 

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy  
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 
siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych w związku z 
udziałem w konkursie „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru 
architektury regionalnej”.  

 

uczestnik: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail 

 

członek komisji: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji 

  

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

 

…………………………, ……………                 …………………………..…… 
     (Miejscowość i data)       (Czytelny podpis) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas realizacji konkursu 

„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej” 

w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą 

w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. 

 

Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza 

zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej, w 

mediach społecznościowych, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach oraz materiałach 

promocyjnych i informacyjnych ww. instytucji. 

Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 

rozpowszechniania wizerunku. 

 

…………………………, ……………                          ……………………………… 
       (Miejscowość i data)              (Czytelny podpis) 
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KARTA OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA przez komisję konkursową 

 
III. A. INFORMACJE szczegółowe o obiekcie konkursowym – Budownictwo historyczne 

Lp. KRYTERIA PODSTAWOWE 
Opis szczegółowy Opis komisji 

Punkty 
regulamin 

Punkty 
komisja 

 

1. 

Charakterystyczna forma zagrody, stan zachowania 
historycznego w tym: układ zagrody wiejskiej, 
obecność takich elementów jak: przedogródek, ogród 
warzywny, ogród kwiatowy, sad typ i konstrukcja 
obiektu, zachowany pierwotny materiał budowlany 
 1-2 zdjęcia 

0 -25   

 

2. 

Zachowanie autentycznych elementów architektury 
regionalnej:  stolarka drzwiowa i okienna, wszelkie 
zdobnictwo artystyczne 
1-2 zdjęcia 

0 -25   

 

3. 

Estetyka i spójność obiektu : estetyka wizualna, 
charakter zagrody, spójność koncepcji, współgranie z 
otoczeniem zgodne z budownictwem ludowym na 
Warm 
 1-2 zdjęcia 

0-15   

 

4. 
Samodzielny wkład pracy  przy utrzymaniu obiektu,  
w tym prowadzone prace renowacyjne                                

0-15   

 

5. 
 Inne elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu       
1-2 zdjęcia 

0-20   
 

5.1 

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania 

i wymiany informacji dot. regionu Warmii  
 
 
 

 

5.2 

Działania w zakresie społecznej aktywności (dyplomy, 

certyfikaty lub referencje )  
 
 
 

 

5.3 

Osiągnięcia związane z przedsięwzięciem zgłaszanym do 
konkursu (dyplomy, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty inne 
dokumenty związane z działalnością, wyrobem/produktem): 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           1.………………………………………………………………………………….…. 
 

                                                           2…………………………………………………………………………………..…. 
 

                                                           3……………………………………………………………………………………….. 
 

                                                         4…………................................................................................. 
 
 

      --------------------------------------------------                ---------------------------------------------------------------------- 
                                                       Data, miejscowość                                            Czytelne podpisy komisji konkursowej 
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KARTA OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA przez komisję konkursową 

 
III. B. INFORMACJE szczegółowe o obiekcie konkursowym – budownictwo współczesne 

Lp. KRYTERIA PODSTAWOWE 
Opis szczegółowy  

pkt   

1. 

Odtworzenie charakterystycznej formy i elementów 
zagrody warmińskiej, w tym:  zachowanie tradycyjnego 
układu zagrody wiejskiej, obecności takich elementów 
jak przedogródek, ogród warzywny, ogród kwiatowy, 
sad                                                             
  1-2 zdjęcia 

0 -25   

 

2. 

Dobór użytych materiałów budowlanych (np. 
wykorzystanie materiałów i stolarki budowlanej 
pochodzącej z autentycznego /pierwotnego  
budownictwa ludowego Warmii zdobnictwo artystyczne 
1-2 zdjęcia 

0 -25   

 

3. 

Estetyka i spójność obiektu : estetyka wizualna, 
charakter zagrody, spójność koncepcji, współgranie z 
otoczeniem zgodne z budownictwem ludowym na 
Warmii 
     1-2 zdjęcia 

0-15   

 

4. 
Samodzielny wkład pracy:    
Samodzielna/autorska aranżacja obiektu: projekt, 
wykonanie, pielęgnacja  

0-15   

 

5. 
 Inne elementy stanowiące o wyjątkowości obiektu      
  1-2 zdjęcia 

0-20   
 

5.1 

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykorzystania i 

wymiany informacji dot. regionu Warmii  
 
 
 

 

5.2 

Działania w zakresie społecznej aktywności (dyplomy, 

certyfikaty lub referencje )  
 
 
 

 

5.3 

Osiągnięcia związane z przedsięwzięciem zgłaszanym do 
konkursu (dyplomy, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty inne 
dokumenty związane z działalnością, wyrobem/produktem): 
 

  

 

                                                          
 

                                                        1.………………………………………………………………………………….…. 
 
 

                                                          2…………………………………………………………………………………..…. 
 
 

                                                           3……………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                          4…………................................................................................. 
 
 

      -------------------------------------------------              ---------------------------------------------------------------------- 
                                                           Data, miejscowość                                            Czytelne podpisy komisji konkursowej 


