
Urząd Gminy Bestwina   Data : 10.02.2020. 

ul. Krakowska 111 

43-512 Bestwina 

Referat Sportu i Promocji   

  

 

Referat Sportu i Promocji      S t r o n a  1 z 5 

sport@bestwina.pl 

tel. (32) 2157726  

 

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

p.n. : „ZIMA w GMINIE BESTWINA - 2022/2023” 
 
1.  Organizator : Wójt Gminy Bestwina - Referat Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina. 
 
2. Cel : Celem jest wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej, fotografii tych dekoracji jak również: 
     - kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich; 
     - podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy Bestwina; 
     - popularyzacja tradycji świątecznych oraz podkreślenie wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru Świąt Bożego  
        Narodzenia i Nowego Roku. 
 
3. Miejsce : Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43 -512 Bestwina. 
 
4. Termin składania  zgłoszenia konkursowego :  od daty ogłoszenia do dnia  31 stycznia 2023 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 dekoracji 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 stycznia 
2023r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko adres nieruchomości nr telefonu kontaktowego oraz załączać wszystkie 
wymagane dokumenty i zdjęcia którymi są  :  

· Prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Bestwina / Załącznik nr 1 / . 
· Przesłanie maksymalnie czterech zdjęć nieruchomości w tym co najmniej jedno zrobione porą wieczorową lub nocną  
   w formacie JPG.  
· Oświadczenie wyrażające 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/ . 

·  Oświadczenie, że uczestnik jest jedynym autorem  zdjęć i posiada do niego 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 2/ . 

·  Oświadczenie dotyczące własności  nieruchomości  / Załącznik nr 2/.  
 
5.3. Kategorie konkursowe : Konkurs obejmuje dwie kategorie: 
- najładniejsze dekoracje świąteczne nieruchomości  
- najładniejsza fotografia dekoracji świątecznej nieruchomości zgłoszonej do konkursu 
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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 i samodzielność dekoracji, 
·  widoczność dekoracji z zewnątrz, 
·  oryginalność zgłoszonej dekoracji, 
·  ogólny wyraz estetyczny i harmonia z otoczeniem, 
·  nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej, 
·  najciekawsza fotografia z ujęcia dekoracji świątecznych nieruchomości zgłoszonej do konkursu. 
 
6.3. Komisja może dokonać wizji lokalnej zgłoszonej do konkursu nieruchomości 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 dekoracje świąteczne 
nieruchomości oraz jedną dla najładniejszej fotografii dekoracji świątecznej nieruchomości. Nagrody zapewnia 
Organizator. Organizator dopuszcza możliwość zmiany ilości przyznanych nagród w zależności od ilości zgłoszeń                                
i rozstrzygnięć konkursowych. 
 
8. Ogłoszenie wyników. 
Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu Konkursu 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. Przesłanie zgłoszenia spełniającego wymogi Konkursowe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatora Konkursu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) 
 
9.3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ustaleń niniejszego regulaminu.  

9.4. Brak wyrażenia zgód o których mowa w pkt. 5.2 jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. 

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie. 
 
9.6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

„ZIMA w GMINIE BESTWINA - 2022/2023”. 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 
Do konkursu p.n.: „ZIMA w GMINIE BESTWINA - 2022/2023” 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

� - Właściciel 

� - Współwłaściciel  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

„ZIMA w GMINIE BESTWINA - 2022/2023”. 

 

 
 

Oświadczenia 
 

 

• Oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 

• Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 
• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie mojego wizerunku przez administratora 

Urząd Gminy Bestwina z siedzibą w Bestwinie ul. Krakowska 111 w celu przeprowadzenia Konkursu p.n.: „Zima w Gminie Bestwina 
– 2022/2023”, podania jego wyników do ogólnej wiadomości oraz działań promocyjnych Organizatora (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)  
 

• ·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.   

 
• Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości zgłoszonej do konkursu i posiadam zgodę pozostałych 

współwłaścicieli na zgłoszenie nieruchomości do konkursu*.    /* Niepotrzebne skreślić / 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

„ZIMA w GMINIE BESTWINA - 2022/2023”. 

 

 
 
 

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 przeprowadzenia Konkursu p.n. : „Zima w Gminie Bestwina – 2022/2023” 
na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
z przepisów prawa.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. W granicach określonych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia. Jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. 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. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.  
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


