Regulamin II Konkursu „Piękno wokół nas – zieleń i kwiaty w Gminie Raszyn”
§1
Informacje ogólne
1. Organizatorem II Konkursu „Piękno wokół nas - zieleń i kwiaty w gminie Raszyn”, zwanego dalej
Konkursem, są: Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn i Redakcja Kuriera Raszyńskiego
2. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Raszyn.
3. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi i odbywać się będzie w kategorii:
„NAJPIEKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY” - dotyczy ogródków położonych wokół domów, a do udziału zapraszamy właścicieli posesji lub osoby przez nich upoważnione,
§2
Warunki Konkursu i udziału w nim:
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy mieszkańców, którzy chcieliby pokazać urodę swoich ogródków,
2. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie Zgłoszenia, które można pobrać w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn –
Szkolna 2A, i na stronie głównej www.raszyn.pl
3. Zgłoszenie, wraz z 3-5 podpisanymi, kolorowymi zdjęciami ogródka, można złożyć w Kancelarii
Urzędu Gminy Raszyn, w zamkniętej kopercie z napisem II Konkurs – „Piękno wokół nas – zieleń i
kwiaty w Gminie Raszyn”, a także wysłać mailem na adres konkurs@raszyn.pl, przy czym zdjęcia
ogrodu powinny być zapisane w formacie JPG oraz opisane (min. 1600 pikseli).
4. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 15 lipca 2019 r.
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby organizujące Konkurs oraz członkowie Komisji Konkursowej.
6. Kryteriami oceny będą: różnorodność roślinności, kompozycje roślinne, pomysłowość i oryginalność kompozycji, estetyka i porządek.
7. W skład Komisji Konkursowej, która wyłoni spośród siebie Przewodniczącego i zastępcę, wejdą:
• Wójt Gminy Raszyn lub osoba przez niego oddelegowana do pełnienia tej funkcji
• Przedstawiciel Urzędu Gminy Raszyn
• Przedstawiciel Rady Gminy Raszyn
• Przedstawiciel wybrany przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli
• Redaktor Kuriera Raszyńskiego
Komisja będzie podejmować decyzje zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
§3
Nagrody
1. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody rzeczowe, nagrodę specjalną oraz nagrody, które mogą
ufundować sponsorzy. Każdy z uczestników otrzyma dyplom udziału w Konkursie.
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§4
Rozstrzygnięcie Konkursu
Komisja Konkursowa oceni zgłoszone obiekty do 15 sierpnia 2019 roku.
Pierwszy etap oceny odbędzie się na podstawie zdjęć. Spośród wytypowanych ogródków wybrane zostaną przynajmniej trzy najlepsze.
W drugim etapie Komisja Konkursowa (minimum 3 osoby) odbędzie wizytację wybranych obiektów.
Opublikowanie listy laureatów konkursu nastąpi do 20.08.2019 r. na stronie internetowej www.raszyn.pl
Zdobywcy nagród zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. podczas
Dożynek Gminnych. Laureaci będą mogli odebrać nagrody w Urzędzie Gminy Raszyn.
7. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej, złożonej w Urzędzie
Gminy Raszyn 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2A, listownie lub mailem na adres: konkurs@raszyn.pl
§5
Ustalenia dodatkowe
1.
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Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody uczestnika lub reprezentującej go osoby:
a. Na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia lub wykonanych przez Komisję w trakcie objazdu obiektów, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych;
b. Na utrwalenie wizerunku uczestnika bądź osoby go reprezentującej podczas uroczystości wręczenia
nagród;
c. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją i
rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników, osób im towarzyszącym oraz reprezentujących ich.
d. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z
Konkursem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.
922 tj.).
Administratorami danych osobowych Uczestników jest Urząd Gminy Raszyn
W sprawach nieuregulowanych lub niejasnych w Regulaminie Konkursu decyzje podejmuje Wójt Gminy
Raszyn. Jego decyzja jest w każdej sprawie ostateczna.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

