
REGULAMIN KONKURSU   

"OGRODU SERCE MOCNIEJ ZABIŁO" 

Wybieramy artystyczny ogród roku 2020 

§ 1 
Organizator: 

Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel. 12 251 43 67  
 

§ 2 
Cele konkursu 

1. Zachęcenie mieszkańców do dbałości o czystość i estetykę posesji. 
2. Rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców gminy. 
3. Promocja nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. 
4. Podniesienie estetycznego wyglądu poszczególnych miejscowości w gminie Gdów. 

 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Gdów. 
2. W konkursie uczestniczyć mogą właściciele lub użytkownicy ogrodów. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia wraz z trzema 

zdjęciami ogrodu na adres: konkursy@ck.gdow.pl do 30.06.2020 r.  
4. Spośród nadesłanych zdjęć komisja wybierze 10 ogrodów finałowych po czym w 

terminie 1-15 lipca uda się na miejsce aby dokonać oceny. 
5. Każdorazowo wizja lokalna ocenianego obiektu odbywać się będzie w uzgodnieniu z 

jego właścicielem. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.07.2020 r. 

 
§ 4 

Kryteria oceny 
1. Ogrody oceniać będzie powołana na tę okazję przez Organizatora konkursu komisja. 
2. Kryteria oceny uwzględniają w szczególności: różnorodność nasadzeń i sposób 

utrzymania drzew i krzewów, utrzymanie trawników i kwietników, inne elementy 
dekoracyjne (rabaty i murki kwiatowe, pergole, kwietniki, itp.), pomysłowość i 
oryginalność rozwiązań, ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne. 
 

§ 5 
Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. rodzinną sesję fotograficzną w 

ogrodzie. 
 

§ 6 
Uwagi końcowe 

1. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycje zdjęć ogrodów w folderze 
okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury w Gdowie, w prezentacji 
multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury w Gdowie 
oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. 

http://www.ck.gdow.pl/


2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w 
publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy 
pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem „Ogrodu serce mocniej 
zabiło", zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 
pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

3. Prawa do wykorzystania zdjęć konkursowych, w szczególności ich publikacji             
w Internecie w momencie ich przesłania przechodzą na rzecz Centrum Kultury w 
Gdowie. 

 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.   

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z 

którym można kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i 

sporządzenia relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i 

udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 

- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku, 

- zapowiedzi konferansjerskich, 

- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci 

informacji pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, 

telewizja). 

6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.   

7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące 

prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, 

prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości udziału w konkursie. 

9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „OGRODU SERCE MOCNIEJ ZABIŁO" 
- Wybieramy artystyczny ogród roku 2020. 
 

4. METRYCZKA - ZGŁOSZENIE 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

NR TELEFONU ORAZ E-MAIL 

 

 

 

ADRES OGRODU 

 

 

 

 

NAZWA OGRODU 

 

 

 

 
 
 
 


