REGULAMIN KONKURSU
" NA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU PRZYDOMOWEGO W
DZIELNICY BŁESZNO „
I. Organizator konkursu.
Rada Dzielnicy Błeszno, ul. Długa 63, 42-208 Częstochowa, e-mail: bleszno@czestochowa.pl.
II. Cel konkursu.
Celem konkursu jest poprawa estetyki dzielnicy, dbałość o własne posesje i ogrody , integracja
lokalnej społeczności i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz upiększenia miejsca w którym
mieszkamy.
III. Uczestnicy.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy dzielnicy Błeszno / Błeszno, Brzeziny,
Wypalanki, Kręciwilk /mający ogródki przydomowe .
IV. Warunki konkursu.
1. Konkurs odbywać się będzie w II etapach:
a) zgłoszenie się do konkursu - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty
zgłoszenia zawierającej numer telefonu;
b) po skontaktowaniu się z osobą zgłaszającą się do konkursu przez organizatora i wypełnienie
formularza zgłoszeniowego zawierającego : imię i nazwisko, adres, zgodę na sfotografowanie
ogrodu oraz podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.
2. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.bleszno.pl
oraz www.mdk.czest.pl.
3. Karty wraz z regulaminem pobrać i złożyć można w punktach znajdujących się na terenie
dzielnicy:
a) sklep spożywczy „ Społem” ul. Bohaterów Katynia/Brzezińska,
b) sklep „ Lewiatan” ul. Korkowa/Grzybowska,
c) filia Biblioteki Publicznej w Brzezinach ul. Wirażowa
oraz na adres Rady Dzielnicy: bleszno@czestochowa.pl.
4. Organizator umówi się z uczestnikami zgłoszonymi w konkursie na sfotografowanie ich ogrodów
przez wyznaczoną osobę.
5. Do konkursu zgłosić można 4 zdjęcia wybrane przez właściciela ogrodu.
V. Terminy.
1. Ogłoszenie konkursu 25.06.2018r.
2. Zbieranie zgłoszeń 25.06.2018r – 7.07.2018r.
3. Fotografowanie ogrodów 9.07.2018r – 20.07.2018r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu do 30.07.2018r.
5. Wręczenie nagród 7.09.2018r.
VI. Ocenie podlega:
1. zagospodarowanie ogrodów przy domach ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki
urządzonego ogrodu;
2. oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin okrywowych, płożących itp.
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody.
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni ogrody na podstawie zdjęć.
2. Zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 1000 zł pod postacią bonu do zrealizowania w
centrum ogrodniczym „Sabinów”.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy Błeszno www.bleszno.pl
oraz MDK www.mdk.czest.pl.
5. Nagrody zostaną wręczone w Miejskim Domu Kultury ul. Łukasińskiego 68.

VIII. Klauzula informacyjna.
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z 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) ( Dz. Urz. UE L 119/1 04.05.2016 r.),
zwanego dalej RODO, Rada Dzielnicy Błeszno informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Dzielnicy Błeszno, ul. Długa 63, 42-208
Częstochowa, e-mail: bleszno@czestochowa.pl, zwana dalej Radą.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z
niniejszego regulaminu, na podstawie i w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz RODO, a w szczególności jego pkt 32, pkt 42, pkt 43,
pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. B i art. 7.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
4. Rada może przekazywać Pani/Pana daną osobową w postaci nr telefonu:
a) sklepowi spożywczemu „Społem” ul. Bohaterów Katynia/Brzezińska, jako podmiotowi
przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia oraz w celu zbierania i przechowywania
w/w danej na potrzeby niniejszego konkursu;
b) sklepowi spożywczemu „Lewiatan” ul. Korkowa/Grzybowska, jako podmiotowi
przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia oraz w celu zbierania i przechowywania
w/w danej na potrzeby niniejszego konkursu;
c) Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22,
42-202 Częstochowa, tel. 34 360 56 28, e-mail sekretariat@biblioteka.czest.pl, jako
podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia oraz w celu zbierania i
przechowywania w/w danej na potrzeby niniejszego konkursu,
5. Rada może przekazywać Pani/Pana dane osobowe opisane w pkt. IV niniejszego regulaminu:
a) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem;
b) innym podmiotom, w ramach obowiązku wynikającego z obowiązującego w Polsce prawa.
6. Rada nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania niniejszego konkursu, a także
później, w zakresie i przez czas wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów prawa, np. z
ustawowego obowiązku przechowywania i archiwizowania dokumentacji.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w niniejszym
konkursie.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć ogrodów konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich.
2. Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Rady Dzielnicy Błeszno.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań na rzecz
upiększania własnego otoczenia.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
" NA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU
PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO „
Numer telefonu osoby zgłaszającej się do udziału w konkursie
…............................................................... ,
który posłuży do skontaktowania się i umówienia się na sfotografowanie ogrodu.

