Regulamin konkursu „Wołomin w kwiatach”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
•

Niniejszy regulamin określa warunki konkursu na najbardziej ukwiecony
ogródek

lub

balkon

na

terenie

nieruchomości

zamieszkałych,

zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin. Konkurs organizowany jest
w związku z udziałem przez Gminę Wołomin w projekcie Gmin
Przyjaznych Pszczołom.
•

Organizatorem jest Gmina Wołomin (zwana dalej Organizatorem).

•

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Wołomin,
w temacie bardzo ważnej roli pszczół w światowej produkcji żywności,
ich zagrożeniu wyginięciem oraz zwrócenie uwagi na rolę człowieka
w ich ochronie i dostarczaniu pokarmu, poprzez sadzenie różnorodnych
odmian roślin oraz tworzenie miejsc przyjaznych dzikim zapylaczom.
II. UCZESTNICY KONKURSU

•

Konkurs skierowany jest do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Wołomin, u których ogródki lub balkony są ukwiecone.

•

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego
w Wołominie.
III. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

•

Konkurs ogłoszony zostanie

w Dniu Różnorodności Biologicznej -

22 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi
w 8 września 2018 r. w czasie pikniku ekologicznego
•

Zgłoszenie do konkursu, stanowiące załącznik nr 1 Regulaminu, należy
złożyć do dnia 20 lipca 2018 r., w siedzibie Organizatora, czyli

w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Wydziale Ochrony Środowiska,
w pok. 303 lub mailowo na adres: elzbieta.zdrodowska@wolomin.org.pl.
•

Uczestnik

konkursu

zobowiązany

jest

złożyć

w

terminie

do

dnia

3 września 2018 r. fotoreportaż/zbiór fotografii dokumentujący stan
ogrodu/balkonu w sezonie wegetacyjnym 2018. Fotografie powinny
przedstawiać różnorodność gatunków i odmian występujących roślin,
w tym udział gatunków miododajnych, stanowiących bazę pokarmową
dla pszczół a także innych form ogrodowych przyjaznych dla dzikich
zapylaczy np. domków czy poidełek oraz eksponować estetykę ogródków
i balkonów.
•

Komisja złożona z pracowników Wydziału Ochrony Środowiska ma
prawo do zwizytowania zgłoszonych ogródków i balkonów, w terminie
ustalonym ze zgłaszającym.

•

Spośród

zgłoszonych

posesji

wyłonione

zostanie

I,

II

i

III

miejsce w 2 kategoriach: Najbardziej Ukwiecony Ogródek i Najbardziej
Ukwiecony Balkon. Komisja konkursowa może nie wyłonić wszystkich
laureatów w poszczególnych kategoriach a także może przyznać nagrody
ex aequo. Ocena Komisji jest ostateczna.
•

Nagrodami

w

konkursie

jest

sprzęt

elektroniczny

typu

aparat

fotograficzny lub tablet o łącznej wartości 6000 zł dla każdej z kategorii
oraz bony do wykorzystania we wskazanym przez Organizatora sklepie
ogrodniczym, w kwocie, odpowiednio dla I miejsca – 300 zł, II miejsca
– 200 zł i III miejsca – 100 zł.
•

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 września
2018 r. w czasie pikniku ekologicznego w Wołominie.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

•

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie „Czysty Wołomin”.

•

W

sprawach

nieuregulowanych

Regulaminem

zastosowanie

znajdą

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
•

Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 471).

•

Dane
o

Uczestników

Ochronie

Danych

Konkursu

będą

Osobowych

(t.j.

chronione
Dz.

U.

z

zgodnie

z

ustawą

2016,

poz.

922).

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni się oni skontaktować
z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
•

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

•

Informacje

o

konkursie

można

uzyskać

pod

numerem

telefonu

22 763 30 47 lub e-mailowo: katarzyna.naroska@wolomin.org.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wołomin w kwiatach”

Zgłoszenie do konkursu

Imię ……...................................…………………………………………………………………...
Nazwisko...........................................…………………………………………………………...
adres ogródka lub balkonu:
…………………….............................................................................................................
……………………………………………................................................................................
Zgłaszam swój ogródek/balkon do konkursu na najbardziej ukwiecony
ogródek lub balkon na terenie Gminy Wołomin „Wołomin w kwiatach”
i jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb konkursu – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016, poz. 922).

podpis

