Regulamin konkursu
na "Najładniejszy ogród Gminy Leszno" w 2018 r.
I Edycja

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:
„Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno”

2. Współorganizatorem konkursu jest:
„Stowarzyszenie Aktywne Leszno”

3. Fundatorami nagród:
1. „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno”
2. „Stowarzyszenie Aktywne Leszno”
3. Skynet Sp. z o.o.
4. All-Pro-Polska

4. Cel konkursu jest:
1. Poprawa estetyki obszarów wiejskich poprzez zachętę do dbałości o wygląd
ogrodów,
2. Wyróżnienie efektownie zagospodarowanych ogrodów,
3. Aktywizacja środowiska wiejskiego,
4. Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania
ogrodów

5. Uczestnicy.
Uczestnikami Konkursu mogą być posiadacze praw do nieruchomości, na której
znajduje się ogród na terenie Gminy Leszno z wyjątkiem członków Komisji
Konkursowej oceniającej ogrody.

II.

Przebieg Konkursu

6. Tryb zgłaszania udziału w Konkursie:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie na adres e-mail podany
poniżej, poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia w/g wzoru stanowiącego
Załącznik do niniejszego regulaminu oraz 5-u zdjęć ogrodu.
2. Zgłoszenia mogą być składane przez:
a) właścicieli ogrodu, współwłaścicieli,
b) osoby trzecie, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela
ogrodu.
3. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej „Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Leszno”: www.spgl.com.pl
4. Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
stowarzyszenieleszno@onet.eu do dnia 31 maja 2018 r.

7. Sposób realizacji Konkursu:
1. Oceny ogrodów dokona powołana Uchwałą Zarządu „Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Leszno” Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa dokona oględzin ogrodu w terenie. Termin wizyty
Komisji ustalony będzie telefonicznie.

8. Kryteria oceny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobór roślin – 0-5 pkt
Trawniki i ich utrzymanie – 0-5 pkt
Estetyka i stan techniczny ogrodzenia – 0-5 pkt
Ciekawe rozwiązanie zagospodarowania – 0-5 pkt
Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej – 0-5 pkt
Ogólne wrażenie estetyczne – 0-20 pkt

9. Nagrody
1.

W konkursie przewiduje się przyznanie następujących miejsc i nagród
rzeczowych:
a) za I miejsce - bon o wartości 500,- zł na zakupy w sklepie
ogrodniczym, oraz bon o wartości 450,- zł na usługi sieci Skynet ,
Ponadto dla Zwycięzcy - Statuetka pamiątkowa
b) za II miejsce - bon o wartości 300,- zł na zakupy w sklepie
ogrodniczym oraz nagrody rzeczowe,
c) za III miejsce - bon o wartości 200,- zł na zakupy w sklepie
ogrodniczym oraz nagrody rzeczowe.
2. Kolejność miejsc będzie uzależniona od ilości przyznanych punktów.

10. Harmonogram konkursu:
1. do 15.05.2018r. - ogłoszenie konkursu.
2. od 15.05. - do 31.05.2018r. - przyjmowanie zgłoszeń.
3. od 01.06. - do 31.08.2018 r. - ocena ogrodów zgłoszonych do Konkursu w
dwóch turach (I połowa m-ca VI i druga połowa m-ca VIII).
4. do 15.09.2016 r. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

11. Ogłoszenie wyników
1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej „Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Leszno” oraz Facebooku
2. Zwycięzcy dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą e-mail o
formie wręczenia nagród.

III. Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zarząd
„Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Leszno”, 05-084 Grądy, ul. Okrężna 16a.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są w celu jego
przeprowadzenia na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika Konkursu.

3. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych wymaganych w
formularzu zgłoszenia ogrodu jest warunkiem udziału w Konkursie.
4. Odbiorcą danych osobowych uczestników Konkursu jest Komisja
Konkursowa.
5. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną upublicznione w informacji o
wynikach Konkursu, chyba że laureat Konkursu wniesie o nieupublicznianie
swojego nazwiska. W takim przypadku upublicznione zostanie tylko imię
laureata.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu przechowuje się do czasu ogłoszenia
informacji o wynikach Konkursu.
7. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika
Konkursu jest jednoznaczne z jego wycofaniem się z Konkursu.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OGRODU

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:……………………………………………………………………………………..
Adres nieruchomości, na której znajduje się ogród…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenia i zgody:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia. TAK/NIE*)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu,
w zakresie i na zasadach określonych w punkcie III regulaminu. TAK/NIE*)
Wyrażam zgodę na publikację dla potrzeb konkursu zdjęć ogrodu przekazanych
w zgłoszeniu. TAK/NIE*)

………………………………….
(podpis uczestnika **))
*)
**)

niepotrzebne skreślić.
w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną pole zostanie uzupełnione przy pierwszej wizycie Komisji.

