Regulamin Konkursu na Najpiękniejszy Jesienny Ogród
na terenie Powiatu Nowotomyskiego w roku 2019
1. Organizator konkursu:
• Powiat Nowotomyski

2. Patronat nad Konkursem:
• Starosta Nowotomyski
• Przegląd Powiatu Nowotomyskiego – Patronat medialny

3. Cele konkursu:
•

Zachęcenie mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego do dbałości o estetykę
najbliższego otoczenia – posesja, ogród.

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających
pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki powiatu.
• Poprawa estetyki miejscowości.
• Promocja Powiatu Nowotomyskiego.

4. Uczestnicy:
• W konkursie może wziąć udział jedynie osoba pełnoletnia będąca właścicielem/
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której znajduje się
ogród położonej w granicach administracyjnych Powiatu Nowotyskiego.
• Z konkursu wyłączeni są pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
osoby powołane do Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych i zstępnych w pierwszej linii,
rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
• Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego ogrodu.
• Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu
i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia złożone w związku
z regulaminem. Uczestnik zgodnie z przepisami RODO wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym:

- zgodę na publikację wizerunku, imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania,
- zgodę na publikację zdjęć i filmów ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie
praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu poprzez podpisanie klauzuli.
5. Tryb zgłaszania:
•

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji wypełnionej wg wzoru
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

• Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.powiatnowotomyski.pl lub
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33,
Nowy Tomyśl.
• Do deklaracji należy dołączyć 3-5 zdjęć ogrodu w formie papierowej o wymiarze
100 x150 mm lub w formie cyfrowej na płycie DVD. Widok ogrodu można również
udokumentować w formie filmu na płycie DVD, którego czas nie może przekroczyć
3 minut. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu,
które poddane zostaną ocenie Komisji Konkursowej. Materiały konkursowe nie będą
zwracane.
• Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu.
•

Zgłoszenia wraz z załączonymi zdjęciami lub filmem należy składać w kopercie
z napisem „Konkurs na Najpiękniejszy Jesienny Ogród na terenie Powiatu
Nowotomyskiego w roku 2019" w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie
Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

6. Sposób realizacji Konkursu:
• Realizację konkursu zapewni Komisja Konkursowa złożona z pracowników Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu.
• Wstępnie przed dopuszczeniem do konkursu Komisja oceni dokumentację zgłoszenia
pod względem zgodności z regulaminem.
• Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć lub filmu (wykonywanych w okresie
01.09 - 30.09.2019r.), a w uzgodnionym z właścicielem ogrodu terminie (w październiku
2019r.) dokona wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie ogrodu.

7. Kryteria oceny obiektu:
• Prawidłowe rozplanowanie ogrodu - 1-5 pkt.
• Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej - 1-5 pkt.
• Dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji - 1-5 pkt.
• Estetyka i stan techniczny ogrodzenia - 1-5 pkt.
• Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i tym podobne elementy architektury
ogrodowej - 1-5 pkt.
• Trawniki i ich utrzymanie - 1-5 pkt.
• Obiekty małej architektury - 1-5 pkt.
• Ogólne wrażenie estetyczne - 1- 5 pkt.
• Rozwiązania proekologiczne np.: kompostownik, nawadnianie, domki dla murarki
ogrodowej,
8. Nagrody:
• Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody w postaci bonów
upominkowych o nominałach :
- I nagroda - 1.500,00 zł,
- II nagroda - 1.200,00 zł,
- III nagroda - 800,00 zł,
wręczone przez Starostę Nowotomyskiego podczas uroczystego finału Konkursu.
Pozostałym uczestnikom wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji Konkursowej.
• Decyzje komisji są ostateczne.
• Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy
samorządowej, na stronie internetowej: |www.powiatnowotomyski.pl i na facebooku.
9. Termin Konkursu:
• Termin zgłoszeń do Konkursu od 15 – 30 września 2019r.
• Wizytacja ogrodów w terenie w miesiącu październiku.
• Nabór zgłoszeń do Konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyślu i facebooku.
• Ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu październiku.

10. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora nie jest "grą
losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201 poz.1540
z późniejszymi zmianami).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu
trwania konkursu.
5.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i terminów
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub
działania

siły

wyższej,

co

zostanie

ogłoszone

na

stronie

internetowej:

www.powiatnowotomyski.pl
6.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć
uczestników konkursu.

Załącznik do regulaminu

Deklaracja udziału w konkursie na najpiękniejszy jesienny ogród
na terenie Powiatu Nowotomyskiego

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………….....
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………..………
Adres e-mail ………………………………………………………………………………..…………….

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i filmów ogrodu uczestnika i przekazanie nieodpłatnie
praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu, w tym ich publikację
w wydawnictwie pokonkursowym oraz ich wykorzystanie w celu upowszechnienia rezultatów
konkursu oraz popularyzacji jego idei.
Data …………………………

Podpis czytelny ………………………………

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE - RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana
wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu

Data i podpis uczestnika konkursu
…………………………………………………………………………………………………………………….

