REGULAMIN KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU
PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO II”
I.

Organizator konkursu.

Rada Dzielnicy Błeszno ul. Długa 63 w Częstochowie oraz Miejski Dom Kultury
w Częstochowie
II.

Cel konkursu.

Celem konkursu jest :
1. poprawa estetyki dzielnicy, dbałość o własne posesje i ogrody,
2. integracja lokalnej społeczności,
3. podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz upiększenia miejsca w którym mieszkamy.
III.

Uczestnicy.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy dzielnicy Błeszno (Błeszno, Brzeziny,
Wypalanki, Kręciwilk) mający ogródki przydomowe.
IV.

Warunki konkursu.

1. Konkurs odbywać się będzie w 2 kategoriach:
a. ogród kwiatowy sezonowy;
b. ogród zielony całoroczny;
oraz w 2 etapach:
a. zgłoszenie do konkursu - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie
uczestnictwa pod nr telefonu 796 172 977 lub wysyłając e-mail na adres:
bleszno@czestochowa.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełnienie formularza będzie miało miejsce podczas fotografowania ogrodu po
ówczesnym skontaktowaniu się organizatora z osobą zgłaszającą się do konkursu.
Formularz zawiera: imię i nazwisko, adres, zgody na sfotografowanie ogrodu oraz
podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.
b. sfotografowanie ogrodu przez osobę wyznaczoną przez organizatora.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.bleszno.pl
oraz www.mdk.czest.pl
3. Organizator umówi się z uczestnikami zgłoszonymi w konkursie na sfotografowanie

ich ogrodów przez wyznaczoną osobę.
4. Do konkursu zgłosić można 4 zdjęcia wybrane przez właściciela ogrodu.

Terminy.

V.

1. ogłoszenie konkursu 17.06.2019r.
2. zbieranie zgłoszeń 17.06.2019r. – 12.07.2019r.
3. fotografowanie ogrodów 28.06.2019r. – 19.07.2019r.
4. zwołanie komisji i ogłoszenie wyników konkursu 29-31.07.2019r.
5. wręczenie nagród 13.09.2019r.

Ocenie podlega.

VI.

1. Zagospodarowanie ogrodów przy domach ze szczególnym uwzględnieniem estetyki

i kolorystyki urządzonego ogrodu.
2. Oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin okrywowych, płożących

itp.
VII.

Ogłoszenie wyników i nagrody.

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni ogrody na podstawie zdjęć.
2. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy miejsca oraz nagrody w wysokości

700,00 zł, 500,00 zł oraz 300,00 zł w postaci bonu do zrealizowania w centrum
ogrodniczym w terminie 1 m-ca od wręczenia nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy

Błeszno: www.bleszno.pl oraz Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.czest.pl.
5. Nagrody zostaną wręczone w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie

przy ul. Łukasińskiego 68 w dniu 13.09.2019r.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć ogrodów
konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
2. Zgłoszenie ogrodu i wypełnienie zgód na sfotografowanie ogrodu oraz podanie
wyników konkursu do publicznej wiadomości jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity- Dz. U. z 2016r., poz. 922).
3. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.
4. Po sporządzeniu protokołu z prac komisji, karty zgłoszeń zostaną komisyjnie
zniszczone.
IX.

W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Rady Dzielnicy Błeszno.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań
na rzecz upiększania własnego otoczenia.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU
PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO II”
1.

Imię i nazwisko właściciela ogrodu

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

Adres, przy którym mieści się ogród

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

Telefon kontaktowy

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

Kategoria i termin wykonania zdjęć

…....................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii ogrodu oraz moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją
na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
…...............................................
(data)

….......................................................................
(czytelny podpis zgłaszającego)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Na najładniejszą aranżację ogrodu
przydomowego w dzielnicy Błeszno II” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do udziału w konkursie.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach
oraz że administratorem danych osobowych udostępnionych na czas trwania konkursu jest Rada
Dzielnicy Błeszno.
…....................................................
(data)

…...........................................................................
(czytelny podpis zgłaszającego)

