Regulamin Konkursu
„ZIEMIA

BŁOŃSKA W ZIELENI I KWIATACH”- 2021

Organizator : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
pod patronatem Burmistrza Błonia
Cele konkursu:






propagowanie idei promujących ochronę środowiska,
wspieranie działań lokalnego środowiska w tworzeniu oaz zieleni i kwiatów,
zachęcanie do tworzenia zielonych enklaw na własnych balkonach, wokół domów, bloków czy na
działkach,
podtrzymywanie chęci upiększania zielenią zarówno indywidualnych, prywatnych przestrzeni, jak
również fragmentów przestrzeni publicznej zlokalizowanej w obrębie osiedli bloków mieszkalnych,
promowanie dbałości o piękne otoczenie.
Tematyka konkursu:





aranżacje zieleni i kwiatów w przestrzeni społecznej i prywatnej (bogaty dobór gatunków roślin,
w tym ziół),
aranżacje i zagospodarowanie ogródków działkowych z uwzględnieniem doboru roślin ozdobnych
i użytkowych (różnorodność drzew i krzewów owocowych) oraz infrastruktury ogrodowej
ekologia w zielonych enklawach (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony
roślin),
Zasady konkursu:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
I. balkony i ogródki przy bloku
II. ogrody przydomowe i ogródki działkowe (w tym również ROD).
2. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec gminy Błonie właściciel ogrodu,
działki, balkonu, jak też osoba dbająca np. o ogródek przy bloku.
3. Do Konkursu nie można zgłaszać ogródków przy bloku, ogrodów przydomowych, ogródków
działkowych, balkonów jeśli brały już udział w poprzednich edycjach.
4. Zgłoszenie do konkursu polega na dostarczeniu co najmniej 4 fotografii prezentujących w szerszej
perspektywie aranżację ogrodu, balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy
wielorodzinnym lub ogródka działkowego (z podaniem jego lokalizacji) w okresie od czerwca do
września. Zdjęcia prezentujące pojedyncze rośliny (krzewy, kwiaty) nie będą brane pod uwagę.
5. Materiały fotograficzne wraz z:
 wypełnionym formularzem zgłoszeniowym - zał. nr 1 do Regulaminu
 kartą dot. obowiązku informacyjnego RODO – zał. nr 2 do Regulaminu
należy składać do 15 października 2021 r.: w zamkniętej kopercie tylko z napisem Konkurs
Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach 2021 do urny wystawionej w Wydziale Rolnictwa
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na listopad 2021.

Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród
 O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora Jury
Konkursu zwane dalej Jury.
 W wyniku głosowania Jury przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia. O ilości wyróżnień
decyduje Jury.
 Decyzja Jury co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna.
 Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe, które nie podlegają zamianie na inne
nagrody rzeczowe ani na ich wartość pieniężną.
 Uzgodnienia w kwestii nagród należą do Organizatora Konkursu.
 Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na uroczyste wręczenie
nagród.
 Nazwiska laureatów oraz dokumentacja fotograficzna nagrodzonych i wyróżnionych enklaw
zieleni (balkonu, ogródka przy bloku, budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym lub
ogródka działkowego) zostaną zaprezentowane na łamach gazety BIS, oraz na stronach
internetowych www.tpzb.blonie.pl oraz www.blonie.pl.
 Nagrody zostaną wręczone publicznie w miejscu i czasie podanym przez Organizatora po
rozstrzygnięciu konkursu.
Postanowienia końcowe
 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z jego Regulaminem.
 Przekazując swoje zdjęcia ich autorzy zgadzają się na ich późniejsze eksponowanie i
publikowanie przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
- Odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny.
- Braku rozstrzygnięcia Konkursu z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.
- Rozstrzygania w kwestiach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu TPZB

Formularz zgłoszeniowy dokumentacji fotograficznej
do Konkursu pod tytułem:
„Ziemia Błońska w zieleni i kwiatach - 2021”
1. Imię i nazwisko .........................................................................................................................
2. Wiek …………………………………………………………………………………………..
3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………
4. Numer telefonu………………………………………………………………………………..
5. E-mail ……………………………………………………………………………...................
6. Adres – lokalizacja zgłoszonego obiektu (działki, ogrodu, balkonu)…………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach – 2021”,
który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

…………………………………….
Data i podpis uczestnika Konkursu
Oświadczam, że przystępując do Konkursu posiadam pełnię praw autorskich do prezentowanej pracy (zdjęć)
i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz
przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231) w tym, w zakresie wykorzystywania techniką drukarską
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora, oraz we wszelkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
……………………………………………
Data i podpis uczestnika Konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz
w celach promocji i informacji o Konkursie.

……………………………………………

Data i podpis uczestnika Konkursu
Zał. nr 2 do Regulaminu Konkursu TPZB

Klauzula informacyjna
dla uczestnika Konkursu „Ziemia Błońska w Zieleni i Kwiatach – 2021”
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej
(dalej: „Administrator”) z siedzibą Al. Cypriana Kamila Norwida 1, 05-870 Błonie i biurem
w lok. Nr 1 w budynku przy ul. Okrzei 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie:
- drogą pocztową na adres Al. C.K. Norwida 1, 05-870 Błonie,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: tomaszwisniewski17@op.pl,
- telefonicznie – nr tel. 501 559 354
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) tj. w
oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie odbywa się w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej w szczególności zgłoszeniem uczestnictwa, udziału w
konkursie, wykorzystania zdjęć wyłonionych w drodze konkursu, publikacji wyników,
ekspozycji, odbioru przyznanych nagród, udostępniania wizerunku, publikacji relacji z
wydarzenia na stronie internetowej Towarzystwa i Urzędu Miejskiego oraz w prasie ( w tym w
lokalnym BIS) i radiu.
4. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie
przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie
profilowania), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

……………………………………….
Data i podpis uczestnika Konkursu

