Regulamin konkursu na
„Najpiękniejszy:
•
•
•

ogród,
taras/balkon lub element ozdobny (pod pojęciem „element ozdobny” rozumie się
dekorację ogrodu – elementy dekoracyjne drewniane, metalowe lub kamienne),
ogródek warzywny

w Gminie Chorkówka - 2021”
Postanowienia ogólne:
Ogród, taras, balkon, element ozdobny, ogródek warzywny zwane są łącznie w dalszej części
regulaminu „aranżacjami ogrodowymi” a indywidualnie elementem „aranżacji ogrodowej”
§ 1. Organizator i cel konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Chorkówka przy współpracy Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
2. Celem konkursu jest promocja właściwych praktyk związanych z estetyką otoczenia
oraz nowatorskich pomysłów i rozwiązań w dziedzinie projektowania ogrodów,
balkonów, tarasów, elementów ozdobnych oraz zakładania ogródków warzywnych.
§ 2. Uczestnicy.
1. Konkurs ma charakter zamknięty, a jego uczestnikami mogą być pełnoletni,
posiadający zdolność do czynności prawnych mieszkańcy Gminy Chorkówka, będący
właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy
Chorkówka, przy których znajduje się zgłoszony do konkursu element „aranżacji
ogrodowych”.
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Gminy Chorkówka, jednostek
organizacyjnych, Radni Rady Gminy Chorkówka, Sołtysi poszczególnych
miejscowości.
§ 3. Zgłoszenia do konkursu.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących warunków:
a) dostarczenie do organizatora konkursu wypełnionej karty zgłoszenia, co należy
uznać za jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją oraz
zobowiązanie się uczestnika do stosowania określonych w nim warunków i zasad,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych do
uczestnictwa w konkursie tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu
„aranżacji ogrodowej”, poprzez przystąpienie do konkursu,
c) wyrażenie zgody na publikację zdjęć elementu „aranżacji ogrodowej” oraz
informacji w jakiej miejscowości on się znajduje,
d) udostępnienie elementu „aranżacji ogrodowej” komisji konkursowej.
2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że złożone oświadczenia i treści są zgodne
z prawdą.
§ 4. Zasady konkursu.
1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje właściciel nieruchomości na której
znajduje się zgłaszany element „aranżacji ogrodowej”.

2. Uczestnik konkursu może wziąć udział w każdej kategorii tj. 1 kat. najpiękniejszy
ogród, 2. kat. najpiękniejszy taras lub balkon, element ozdobny, 3 kat. najpiękniejszy
ogródek warzywny.
3. Aby zgłosić element „aranżacji ogrodowej” należy wypełnić kartę zgłoszenia.
a) karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Gminy Chorkówka
http://chorkowka.pl/ i http://centrumkultury.chorkowka.pl oraz w sekretariacie
Urzędu Gminy w Chorkówce,
b) podpisaną kartę zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres:
konkursycentrumkultury@gmail.com, pocztą na adres: Urząd Gminy
w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175, lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Chorkówka lub do sekretariatu (pok. nr 28) w godzinach
pracy Urzędu.
4. Zgłoszenia w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca
2021 r.
5. Zgłoszenia muszą zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola. W przypadku
niewypełnienia któregokolwiek pola, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
6. W dniach od 5 do 16 lipca 2021 r. komisja konkursowa będzie odwiedzać i oceniać
zgłoszone elementy „aranżacji ogrodowych”. Właściciel nieruchomości, na której
znajduje się zgłoszony element wyraża zgodę na wejście komisji konkursowej na
teren nieruchomości w celu obejrzenia i sfotografowania elementu „aranżacji
ogrodowej”. Komisja konkursowa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem w celu
umówienia dogodnego dla obu stron terminu spotkania.
7. W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania nie powiedzie się lub właściciel
odmówi wpuszczenia na posesję komisji konkursowej lub fotografa, uczestnik
zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w konkursie.
§ 5. Komisja konkursowa i oceny.
1. Komisja konkursowa ocenia zgłoszone elementy „aranżacji ogrodowych” na
podstawie następujących kryteriów:
Ogrody (punkty od 0 do 5), gdzie 5 jest najwyższą oceną a maksymalna liczba punktów
wynosi 20
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kryteria oceny
Dobór kwiatów pod względem estetyki, stylu.
Różnorodność i dobór nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych.
Architektura ogrodu - pergole, oczka wodne, ogrodzenie.
Pomysłowość, różnorodność, innowacyjność, estetyka ogrodu.
RAZEM

Punkty

Taras lub balkon, element ozdobny (punkty od 0 do 5) gdzie 5 jest najwyższą oceną
a maksymalna liczba punktów wynosi 15
Lp. Kryteria oceny
1.
Dobór kwiatów pod względem estetyki i stylu.
2.
Pomysłowość połączenia poszczególnych elementów
zielonych, a także elementów wyposażenia (pomysłowość
urządzenia części wypoczynkowej).
3.
Pomysłowość, różnorodność, innowacyjność, estetyka
RAZEM

Punkty

Ogródek warzywny (punkty od 0 do 5) gdzie 5 jest najwyższą oceną a maksymalna liczba
punktów wynosi 15
Lp. Kryteria oceny
1.
Ogólna estetyka nasadzeń.
2.
Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania związane
z uprawianiem ogrodu warzywnego.
3.
Gatunki nasadzeń.
RAZEM

Punkty

2. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody.
3. Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów,
analogicznie zostaną przyznane dwa pozostałe miejsca.
4. W przypadku równej ilości punktów komisja konkursowa przez głosowanie wyłoni
zwycięzcę.
5. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
6. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej
znajdującej się w karcie oceny poszczególnych kategorii „aranżacji ogrodowych”
(zgodnie z zapisami §5 ust. 1).
7. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody i od jej oceny nie
przysługuje odwołanie.
8. Komisja dokonuje wyboru i oceny elementu „aranżacji ogrodowej” w pełnym
składzie.
9. Nagroda główna oraz nagrody przewidziane za drugie i trzecie miejsce nie podlegają
zamianie na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody
osobom trzecim.
10. Zdobywcy nagrody głównej oraz zdobywcy drugich i trzecich miejsc zostaną o tym
fakcie poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
11. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi do 22 lipca br. na: stronie internetowej,
http://centrumkultury.chorkowka.pl, fanpage’u Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, dwumiesięczniku samorządowym „Głos
Chorkówki”, www.chorkowka.pl, fanpage’u Gminy Chorkówka.
§ 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników.
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na:
a) przetwarzanie przez organizatora niezbędnych danych osobowych dla potrzeb
związanych z realizacją konkursu oraz jego promocją,
b) fotografowanie zgłoszonego do konkursu elementu „aranżacji ogrodowej”,
zamieszczenie jego zdjęcia wraz z podaniem co najmniej imienia właściciela oraz
miejscowości w której znajduje się ten element w lokalnej prasie, m.in. „Głos
Chorkówki”, intrenecie tj. stronie Gminy Chorkówka, stronie Gminnego Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, fanpage’u Gminy Chorkówka oraz
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanego dalej „RODO”).

3. Na podstawie art. 13 RODO informuję, iż:
a) Administratorem Państwa danych jest Gmina Chorkówka reprezentowana przez
Wójta. Kontakt: adres: 38-458 Chorkówka 175, tel. 13 43 869 30, e-mail:
wojt@chorkowka.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres: 38-458
Chorkówka 175, e-mail: iod@chorkowka.pl, tel. 13 43 869 37.
b) Administrator przetwarza Państwa dane do celów przeprowadzenia konkursu oraz
w celach promująco-informacyjnych działania Gminy.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (udział
w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie niezbędnych danych
osobowych, poprzez czynność akceptacji regulaminu i przystąpienia do konkursu - art.
6 ust. 1 lit. a RODO, pozostałe dane również będą przetwarzane na podstawie
wyrażonej zgody w zgłoszeniu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) Państwa dane mogą być zmieszczone w lokalnej prasie m.in. Głos Chorkówki,
Internecie tj.: stronie internetowej Gminy Chorkówka, stronie Gminnego Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, fanpage’u Gminy Chorkówka oraz
fanpage’u Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami
danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na
podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z
Administratorem.
f) W przypadku zamieszczenia danych, wizerunku na fanpage portalu Facebook mogą
one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. do państw trzecich).
g) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów tj. maksymalnie 10 lat lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
h) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą
przesłanki do tych uprawnień, przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu należy skontaktować
się z pracownikiem Administratora odpowiedzialnym za organizację konkursu lub
Inspektorem Ochrony Danych).
i) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania
Państwa danych osobowych.
j) Przystąpienie do konkursu ma charakter dobrowolny, tym samym istnieje
dobrowolność podania danych osobowych. Jednakże nie podanie danych niezbędnych
skutkuje brakiem możliwości brania udziału w konkursie. Nie podanie pozostałych
danych nie skutkuje na Państwa udział oraz przebieg konkursu.
k) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
profilowane.
§ 7. Wykluczenie z konkursu.
1. Brak akceptacji regulaminu konkursu oraz niespełnienie warunków określonych
w regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia
powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu
z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń
w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy
przyznania lub wydania takiemu uczestnikowi nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki
określone w niniejszym regulaminie konkursu, a także warunki określone w
przepisach prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów.
3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
uczestnika z udziału w konkursie, jak również odmowy przyznania zwycięzcy
nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane
wymagane i niezbędne do przyznania nagrody.
§ 8. Koszty uczestnictwa.
Wszelkie koszty własne uczestnictwa w konkursie ponoszą uczestnicy. Samo zgłoszenie do
konkursu jest dla uczestników bezpłatne.
§ 9. Zastrzeżenia prawne.
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.
§ 10. Ograniczenie odpowiedzialności.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych
podmiotów (np. operatora pocztowego, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub
administratora sieci komputerowej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części
obowiązków nałożonych na niego regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przez operatora pocztowego przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem
konkursu, jak również za działania operatorów internetowych i komórkowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych, zmianę
adresu elektronicznego lub za nieprawidłowe lub niepełne podanie informacji przez
uczestnika.

Karta zgłoszenia uczestnika w konkursie na
„Najpiękniejszy:
 gród,
 taras/ balkon lub element ozdobny (pod pojęciem „element ozdobny” rozumie się

dekorację ogrodu – elementy dekoracyjne drewniane, metalowe lub kamienne),
 ogródek warzywny w Gminie Chorkówka 2021”
(Proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię. Uczestnik konkursu może wziąć udział we wszystkich kategoriach.)

Imię i nazwisko .......................................................................................................................
Nr telefonu1 ..............................................................................................................................
Adres zamieszkania .................................................................................................................
Adres zgłoszonego elementu ...................................................................................................
Adres e-mailowy1 .....................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję warunki uczestnictwa określone
w regulaminie konkursu na „Najpiękniejszy ogród, taras lub balkon, element ozdobny lub
ogródek warzywny w Gminie Chorkówka 2021”.
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, na której
znajduje się zgłoszony do konkursu element.
Wyrażam zgodę na:
 umieszczenie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w lokalnej prasie m.in.
Głos Chorkówki, Internecie tj.: stronie internetowej Gminy Chorkówka, stronie
internetowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce,
 umieszczenie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska na fanpage’u Facebook
Gminy Chorkówka oraz fanpage’u Facebook Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Chorkówce.

………………………………………….
(miejscowość, data)

1

……………………………………………
(czytelny podpis uczestnika)

dane nieobowiązkowe, jednakże podanie tych danych ułatwi kontakt pomiędzy organizatorem a uczestnikiem konkursu,
podanie nr tel. oraz adresu e-mail oznacza zgodę na ich przetwarzanie

