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REGULAMIN KONKURSU 
p.n. : „WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

1.  Organizator : Wójt Gminy Bestwina - Referat Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina. 

 

2. Cel : Celem jest wyłonienie najładniejszego i najciekawszego ogrodu oraz fotografii ogrodu jak również: 

     - kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich; 

     - podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy Bestwina; 

     

3. Miejsce : Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 -512 Bestwina. 

 

4. Termin składania  zgłoszenia konkursowego :  od daty ogłoszenia do dnia  31 lipca 2021 roku.  

 

5. Uczestnictwo w Konkursie.  

 

5.1. Warunki Uczestnictwa : w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które są właścicielami lub 

współwłaścicielami nieruchomości będącej przedmiotem zgłoszenie konkursowego, położonej na terenie gminy Bestwina za 

wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora. Istnieje możliwość zgłaszania ogrodu do konkursu przez 

jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, po uprzednim uzyskaniu zgody przez wszystkich współwłaścicieli.  

 

5.2. Zgłoszenia do konkursu : będą przyjmowane wyłącznie mailowo na adres sport@bestwina.pl do dnia 31 lipca 2021r.                                   

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko adres nieruchomości nr telefonu kontaktowego oraz załączać wszystkie 

wymagane dokumenty i zdjęcia w tym : 

 

· Prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia nieruchomości położonej w gminie Bestwina na której zlokalizowany jest ogród 

wraz z oświadczeniem dotyczącym własności nieruchomości i przesłanych zdjęć  / Załącznik nr 1 / . 

· Podpisane zgody na  przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku / Załącznik nr 2 i 3 / . 
· Przesłanie maksymalnie czterech zdjęć ogrodu w tym co najmniej jedno zrobione porą wieczorową lub nocną w formacie JPG.  

- Opis charakterystyki ogrodu / do 1000 znaków/ w tym może być : historia ogrodu, opis roślin, ciekawostki związane z pracą w 

ogrodzie, porady związane z ogrodnictwem itp. 

 

5.3. Każdy uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Urząd 

Gminy Bestwina) celem zgłoszenia do konkursu i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 t.j. ogólne przepisy o ochronie danych osobowych RODO) / Załącznik nr 2 / . 
 

5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiałów przesłanych przez Uczestnika w celach marketingowych 

lub promocyjnych poprzez wykorzystanie ich w środkach masowego przekazu oraz na portalach społecznościowych. 

Równocześnie Uczestnik składa oświadczenie, że jest jedynym autorem  zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich, zdjęcia 

nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń. 

Uczestnik udziela również niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania przez 

Organizatora ze zdjęć / Załącznik nr 3/ . 
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5.5. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których 

mowa w pkt. 5.4, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, 

w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. Organizator ma prawo w każdym momencie 

trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, 

do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.  

 

5.6. Kategorie konkursowe :  Konkurs obejmuje dwie kategorie: 

- najładniejszy ogród  

- najładniejsza fotografia ogrodu zgłoszonego do konkursu 

 

6. Komisja Konkursowa i kryteria oceny. 

 

6. 1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji  jest ostateczna                              

i niepodważalna. 

 

6.2. Komisja, powołana przez Organizatora, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów: 

·  pomysłowość w założeniu ogrodu, 

·  oryginalność i niepowtarzalność posadzonych roślin, 

·  ogólny wyraz estetyczny i harmonia z otoczeniem, 

·  najciekawsza fotografia ogrodu, roślin,  zgłoszonego do konkursu, 

 

6.3. Komisja może dokonać wizji lokalnej zgłoszonego ogrodu do Konkursu z zewnątrz bez wchodzenia na teren posesji. W 

przypadku konieczności wejścia na jej teren odbywać się będzie w uzgodnieniu z jej właścicielem. 

 

7. Nagrody. 

Komisja konkursowa przyzna trzy równorzędne nagrody rzeczowe w kategorii najładniejsze ogród oraz jedną dla najładniejszej 

fotografii. Nagrody zapewnia Organizator. Organizator dopuszcza możliwość zmiany ilości przyznanych nagród w zależności 

od ilości zgłoszeń  i rozstrzygnięć konkursowych. 

 

8. Ogłoszenie wyników. 

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Bestwina. Równocześnie prezentacja nagrodzonych zgłoszeń zostanie opublikowana  w kolejnych Informatorach Urzędu 

Gminy Bestwina. 
   

9. Postanowienia końcowe. 

 

9.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu jeżeli nie nastąpi wpływ do 

Urzędu Gminy co najmniej 3 zgłoszeń od uczestników konkursu spełniających wymogi konkursowe. 

 

9.2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ustaleń niniejszego regulaminu.  

9.3. Brak wyrażenia zgód o których mowa w pkt. 5 jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. 

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

9.5. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

9.6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

„WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 
Do konkursu p.n.: „WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

 

Imię i  Nazwisko :    …………………………………………………………..………………..………………… 

     …………………………………………………………..………………..………………… 

 

Adres zgłaszanej nieruchomości :  …………………………………………………………..………………..………………… 

Nr telefonu :      …………………………………………………………..………………..………………… 

Adres mailowy :     …………………………………………………………..………………..………………… 

 

� - Właściciel 

� - Współwłaściciel  

 

 

• Oświadczam, że jestem/śmy właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości zgłoszonej do  Konkursu p.n. „WIOSNA i LATO w 

GMINIE BESTWINIE - 2021”  i posiadam zgodę pozostałych współwłaścicieli na zgłoszenie nieruchomości do konkursu*.    

 /* Niepotrzebne skreślić /. 

 

• Oświadczam, że jestem jedynym autorem  przesłanych do Konkursu zdjęć i posiadam do nich pełnię praw autorskich, zdjęcia 

nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń z tytułu przedłożonych zdjęć do Konkursu. Jednocześnie udzielam niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej 

licencji na czas nieokreślony na korzystanie oraz ich ewentualną obróbkę i publikację przez Organizatora.   

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

„WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu, adresu e-mail 

oraz numeru telefonu kontaktowego w celu wzięcia udziału w Konkursie p.n. : „WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 

2021” organizowanym przez Urząd Gminy Bestwina z siedzibą w Bestwinie ul. Krakowska 111 jako Administratora danych 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska 

w celu podania wyników do ogólnej wiadomości. 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y,  

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Równocześnie oświadczam że : 

 

• zapoznałam/em się z treścią regulaminu Konkursu i przyjmuję go bez zastrzeżeń ;  

 

• zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz o prawach mi przysługujących ;  

 

 

 

 

….……………................................................................................................. 
(data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

„WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 

 

Wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Urząd Gminy 

Bestwina jako Administratora zarejestrowanego na indywidulanych zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach  

z Konkursu p.n. „WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” w celach prowadzenia przez Administratora działalności 

promocyjno-marketingowej.  

 

 zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

 zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu oraz na 

portalach społecznościowych (w tym na:  stronach organizatora oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube 

itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Bestwina.  

 

 wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszającej w inny sposób jego dobra 

osobiste.  

 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y,  

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

 

….…………….............................................................................................. 
(data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  

„WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Bestwina reprezentowany przez Wójta Gminy Bestwina, z siedzibą w 

Bestwinie przy ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iod@bestwina.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wzięcia udziału w Konkursie „WIOSNA i LATO w GMINIE BESTWINIE - 2021” 

a)  (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda,   

b) podania wyników Konkursu do ogólnej wiadomości (imię, nazwisko) - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda,   

c) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (wizerunek uczestnika zarejestrowany podczas 

Konkursu) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

d) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą przetwarzania jest 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy 

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 

w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.  

W przypadku opublikowania Pani/Pana wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach z 

Konkursu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby mające dostęp do materiałów promocyjnych i 

informacyjnych oraz korzystające z sieci Internet oraz portali społecznościowych (w tym w szczególności ze strony www 

organizatora konkursu oraz portalu społecznościowego Facebook, YouTube). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w szczególności do momentu 

wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu 

przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.  

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu e-mail oraz numeru telefonu 

kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa Pani/Pana w Konkursie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


