
REGULAMIN KONKURSU

pn. „Mój ogród-mój świat”

§ 1

Cel Konkursu

 Promocja i zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerskimi Gminami:  
Gminą Radków i Gminą Potęgowo

 Poprawa estetyki posesji i terenu przed posesją

 Promocja  pomysłowości  oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych,  mających pozytywny
wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki Gmin

 Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez obcowanie z przyrodą

 Docenienie  i  uhonorowanie  właścicieli  tradycyjnych  ogrodów  wiejskich  przyjaznych
człowiekowi i przyrodzie

§2
Organizator Konkursu i Uczestnicy

Organizatorzy  konkursu:  Gminne  Centrum  Kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Radkowie   
ul. Handlowa 11, 57-420 Radków.  
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie ul. Szkolna 2b, 76-230 Potęgowo
Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Gminy Radków i Gminy Potęgowo.

         §3
Założenia organizacyjne

Warunki uczestnictwa:

 W  konkursie  mogą  brać  udział  wszyscy  właściciele  ogrodów  położonych  w  granicach
administracyjnych Gminy Radków i Gminy Potęgowo

 Uczestnik  konkursu  deklaruje,  że  wyraża  zgodę  na  wszystkie  postanowienia  regulaminu
 i oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na     
 potrzeby Konkursu, w tym:

          a) zgodę na publikację imienia i nazwiska,
          b) zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej i profilach społecznościowych GCKSiT
          w Radkowie oraz GOK w Potęgowie 
          c) zgodę na przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz Organizatora Konkursu
          d) dane osobowe uczestników Konkursu wykorzystane będą wyłącznie do celów Konkursu i nie 
          będą udostępniane osobom trzecim.

   



 Termin konkursu:

 Konkurs zostanie ogłoszony od dnia 26 czerwca do 3 sierpnia 2020r. 
 Do 26 lipca 2020r. termin nadsyłania zdjęć.
 Od 27 lipca do 3 sierpnia 2020r. lajkujemy albumy poszczególnych ogrodów. 

 5 sierpnia 2020r. ogłoszenie wyników konkursu. 
       
   Tryb zgłaszania:

 Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie 3 zdjęć w formie cyfrowej na adres email:
gokpotegowo@wp.pl      - zdjęcia z Gminy Potęgowo,  promocja@gorystolowe.info - zdjęcia z
Gminy Radków. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu, posesji,
itp   które  poddane  zostaną  ocenie  Komisji  konkursowej  Zdjęcia  powinny  być  zapisane   
w formacie jpg w rozdzielczości  minimum 1024x768. Technika wykonania zdjęć dowolna,
fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii   
w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach reklamowo – promocyjnych.

 Zdjęcia przechodzą na własność Organizatorów,
 Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

            - właściciela obiektu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci) 
            - osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela obiektu. 

 Zdjęcia dostarczone po terminie nie podlegają ocenie.
 Zdjęcia bez dołączonych oświadczeń (załącznik nr 1) nie będą brały udziału w konkursie.
 TERMIN NADSYŁANIA ZDJĘĆ DO – 26 LIPCA  2020r. 

 Kryteria oceny:

 Dobór roślin zdobiących ogród
 Dobór dodatków typu: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, rabaty etc.
 Wykorzystanie w ogrodzie mało znanych roślin
 Ogólne wrażenie estetyczne

Nagrody:

 Wyłonione zostaną dwa pierwsze miejsca (po jednym dla uczestników z Partnerskich
Gmin) na podstawie największej liczby lajków pod zdjęciami umieszczonymi w formie
albumu  na  fanpage.  Laureaci  konkursu  zostaną  uhonorowani  nagrodą  w  postaci
pokrycia kosztów noclegów w trakcie 6-cio dniowego wyjazdu do: Gminy Potęgowo
(w  przypadku  mieszkańców  Gminy  Radków),  Gminy  Radków  (w  przypadku
mieszkańców Gminy Potęgowo) dla 2 osób. 

 Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień, nagrodami będą kosze promocyjne Gmin
Partnerskich jw.

 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
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mailto:gokpotegowo@wp.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu: 

„Mój ogród – mój świat”.

OŚWIADCZENIE 

...........................................................         .............................................           .......................................................
 Imię i nazwisko telefon adres e-mail

.................................................................................................................            ........................................................ 
adres zamieszkania/korespondencji 

 
..................................................................................................................          ......................................................... 
miejsce wykonania zdjęć                                 data wykonania

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem zdjęć*, właścicielem ogrodu/posesji/działki*,
współwłaścicielem  ogrodu/posesji/działki*,  dzieckiem  właściciela/współwłaściciela
ogrodu/posesji/działki*,  osobą  trzecią  posiadającą  pisemną  zgodę  właściciela/współwłaściciela
ogrodu/działki/posesji*
Gminnemu  Centrum  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Radkowie przekazuję  prawa  autorskie  w  zakresie
niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.    (Dz. U. Nr 133, poz.
833 z późn. zm.). 

........................................................ 
                              czytelny podpis 

*Właściwe podkreślić 



RODO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE.L  2016  Nr  119,  str.  1)  -  (ogólne  rozporządzenie  
o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
(dalej jako: GCKSiT) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Radkowie jest: Dyrektor  Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, ul.
Handlowa 11, 57-420 Radków, tel. 748712261, e-mail: promocja@gorystolowe.info

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GCKSiT w Radkowie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO  tj.  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Dotyczy
to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką
małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GCKSiT w ramach wykonywanych zadań oraz
danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.  GCKSiT będzie
przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków
prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przy-
padkach – także na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

3. GCKSiT w Radkowie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań jednostki,
 a w przypadku umów z kontrahentami z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, lecz nie krócej
niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji. 

4. GCKSiT w Radkowie nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organi-
zacji międzynarodowej. 

5. W związku z przetwarzaniem przez GCKSiT w Radkowie danych osobowych, osobie, której dane są
dotyczą, przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest Administrator; 

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO); 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); 

d) wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  (na  podstawie  art.  21
RODO); 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO). 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GCKSiT w Radkowie Państwa danych osobowych naru-
sza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 

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

/ czytelny podpis  / 


