
REGULAMIN KONKURS NA 
"NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY 2016" Świeradów-Zdrój

§ 1.
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a
także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny
wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną
oraz promocję Świeradowa-Zdroju wśród odwiedzających.

§ 2.
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest  Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Referat ds. Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu. 

§ 3.
CZAS TRWANIA I KATEGORIE 

1. Czas trwania konkursu: 25 maja – 30 sierpnia 2016 r.:
2.  Ogłoszenie  o  konkursie  podaje  się  do  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  na  tablicach
ogłoszeń,  a  także  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Świeradów-Zdrój
http://swieradowzdroj.pl/ i www.facebook.com/miasto.swieradowzdroj 
3. Kategorie:

Hotele, Zakłady Pracy, Restauracje
Posesje wielomieszkaniowe
Posesje jednorodzinne
Balkony
Kategoria dodatkowa „Bajkowy Świat”

§ 4.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział ogrody i balkony zlokalizowane na terenie miasta Świeradów-
Zdrój zgłoszone przez ich właścicieli lub inne osoby.
2.  Zgłoszenia  obiektów  do  konkursu  należy  składać  osobiście,  telefonicznie  lub  e-
mailowo do dnia 30 sierpnia 2016 r.:
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu II piętro, pokój nr 24 b
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel 75 71 36 482 lub 483
it@swieradowzdroj.pl
3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie
Referatu  ds.  Promocji  Gminy,  Turystyki,  Kultury  i  Sportu  lub  na  stronie  internetowej
http://swieradowzdroj.pl/).

http://swieradowzdroj.pl/
http://www.facebook.com/miasto.swieradowzdroj
http://swieradowzdroj.pl/


§ 5.
KOMISJE KONKURSOWE

1. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób.
2.  Komisja  dokonuje  przeglądu  zgłoszonych  ogrodów  lub  balkonów  po  otrzymaniu
zgłoszenia  i   wcześniejszym uzgodnieniu  terminu  z  zainteresowanym (istnieje  możliwość
przesłania  dokumentacji  fotograficznej  na  adres  it@swieradowzdroj.pl,  wielkość  jednego
zdjęcia nie może przekraczać 500 kb) .

§ 6.
PRZEDMIOT OCENY KONKURSU

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze
szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 20 pkt.,
b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 20 pkt.,
c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 20 pkt.,
d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 20 pkt.,
e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 20 pkt.
2. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownego przeglądu celem
ostatecznego wyłonienia laureatów.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagrodami zostaną wyróżnione I, II, i III miejsca. Komisja może również przyznać
wyróżnienia.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w październiku lub listopadzie
2016 r. na Sesji Rady Miasta. 
7.  Prawo do interpretacji  regulaminu konkursu,  bądź  rozstrzygania  kwestii  nie  ujętych w
regulaminie przysługuje Przewodniczącemu komisji konkursowej.

§ 8.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane
w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.

2. Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  będą  przez  Organizatora  Konkursu  lub
podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z
wykonywaniem  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  a  w  szczególności  w  celu
komunikacji  z  Uczestnikami,  wyłonienia  Zwycięzcy  Konkursu,  wydania  nagrody,
promocji  imprezy,  podania  do  publicznej  wiadomości  danych  zwycięzców  i
wszystkich uczestników biorących udział w konkursie  zgodnie z Ustawą o ochronie
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danych  osobowych  (Dz.U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.926).  Uczestnikom  przysługuje
prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony
nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody,
zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.


