
Regulamin Konkursu Fotograficznego
na „Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy, działkę ogrodową”

Organizator: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

§ 1
Organizator Konkursu

1.  Organizatorem Konkursu jest  Euroregionalne Centrum Kultury i  Komunikacji  

w Pieńsku – EuRegioKom Pieńsk (zwane dalej „Organizatorem”)

2. Adres organizatora:

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

ul. Hutnicza 23

59-930 Pieńsk

§ 2
Cel konkursu

1. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najładniejszych aranżacji:

- balkonów/tarasów,

- ogródków przydomowych,

- działek ogrodowych

z  wykorzystaniem  nasadzeń  kwitnących,  żywej  zieleni,  naturalnych  elementów

dekoracyjnych.

2. Celami dodatkowymi konkursu są: promowanie i rozwijanie dbałości o własną

zieloną  przestrzeń  oraz  najbliższe  otoczenie,  promowanie  praktyk  ogrodniczych

sprzyjających  przyrodzie  i  środowisku  naturalnemu,  dbanie  o  wygląd  i  estetykę

budynków i przestrzeni zielonych w miejscu zamieszkania.

§ 3
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców gminy Pieńsk.

2.  Udział  w konkursie jest  bezpłatny.  Organizator  nie pokrywa żadnych kosztów

poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie.

3. Udział w konkursie mogą brać pełnoletni właściciele i użytkownicy budynków  

i  lokali  (posiadających  balkon  lub  taras),  ogródków  przydomowych  i  działek

ogrodowych, zamieszkujący gminę Pieńsk.

4.  Zgłoszenie  udziału  w konkursie  następuje  z  chwilą  złożenia  karty  zgłoszenia

(stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu) oraz do 3 fotografii (w formacie



10x15  lub  w  wersji  elektronicznej)  swojego  balkonu/  tarasu,  ogródka

przydomowego czy działki ogrodowej.

5.  Kartę  zgłoszenia,  która  stanowi  załącznik  do  Regulaminu  konkursu,  można

pobrać na stronie internetowej EuRegioKom Pieńsk: www.euregiokom.webd.pl oraz

na oficjalnym profilu EuRegioKom Pieńsk na portalu społecznościowym FB.

6. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby

EuRegioKom Pieńsk lub przesłać w formie cyfrowej wraz z podpisanym skanem

karty zgłoszenia na adres mailowy:  konkurs.euregiokom@interia.pl albo przesłać

pocztą na adres siedziby EuRegioKom Pieńsk.

7. Fotografie powinny ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz budynku, czyli na

tle budynku lub elewacji, oraz od środka balkonu, tarasu, ogródka przydomowego

lub  działki  ogrodowej.  Na  zdjęciu  nie  może  znajdować  się  żadna  osoba,  która

mogłaby być zidentyfikowana.

8.  W  przypadku  dostarczania  zdjęć  w  formie  papierowej,  powinny  one  być

podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem lokalizacji

balkonu, tarasu, ogródka przydomowego czy działki ogrodowej.

9.  Uczestnik  musi  być  autorem dostarczonych  zdjęć  i  aranżacji  balkonu/tarasu,

ogródka przydomowego, działki ogrodowej.

10. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 3 zdjęć w każdej z kategorii:

- balkon/taras

- ogródek przydomowy

- działka ogrodowa

11. Z udziału w konkursie wyłączeni są:

- osoby, które brały udział w przygotowaniu konkursu

- pracownicy organizatora konkursu

§ 4

Terminy

1. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się od 22.06.2020 do 16.08.2020 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 10.09.2020 roku.

§ 5

Zasady oceny

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora EuRegioKom Pieńsk.

http://www.euregiokom.webd.pl/
mailto:konkurs.euregiokom@interia.pl


2. Zwycięzcami konkursu zostaną właściciele balkonów/tarasów, ogródków 

przydomowych, działek ogrodowych, które uzyskają największą ilość punktów.

3. Ocenie podlegać będą:

- kompozycja, aranżacja i zagospodarowanie przestrzeni

- oryginalność i pomysłowość

- różnorodność nasadzeń, kolorystyka

- dekoracyjność

- ogólne wrażenia estetyczne

4. Wyłonione zostaną po 3 aranżacje w każdej z kategorii:

- balkon/taras

- ogródek przydomowy

- działka ogrodowa

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

6. Komisja Konkursowa sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonego konkursu.

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz o dokładnym terminie 

wręczenia nagród przez Komisję Konkursową pocztą mailową i telefonicznie.

8.  Lista  laureatów  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  i  portalu  FB

Organizatora.

§ 6
Nagrody

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody w trzech kategoriach:

kategoria Balkon/Taras:

I  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  100 zł  oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)

II  miejsce:  Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  75 zł  oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)

III  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  50 zł  oraz nagroda rzeczowa

(książka)

kategoria Ogród przydomowy:

I  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  150 zł  oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)

II  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości 100 zł oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)



III  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  50 zł  oraz nagroda rzeczowa

(książka)

kategoria Działka ogrodnicza:

I  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  150 zł  oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)

II  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości 100 zł oraz nagrody rzeczowe

(prenumerata czasopisma + książka)

III  miejsce: Bon na zakupy ogrodnicze o wartości  50 zł  oraz nagroda rzeczowa

(książka)

2. Zwycięskie fotografie konkursowe będą wyeksponowane w holu EuRegioKom na

wystawie  pokonkursowej  oraz  zamieszczone  w  formie  cyfrowej  na  stronie

internetowej i portalu FB Organizatora.

§ 7
Prawa autorskie

1. Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują prawo

do  bezpłatnego  wykorzystania  swoich  prac  w  celach  promocyjnych,  zgodnie  

z oświadczeniem zawartym w załączniku do Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej

http://www.euregiokom.webd.pl, oficjalnym profilu EuRegioKom Pieńsk na portalu

społecznościowym FB.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.

3.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4.Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w biurze instruktorów EuRegioKom

Pieńsk, oraz telefonicznie pod numerem 075 77 86 565.

http://www.euregiokom.webd.pl/


Załącznik do Regulaminu Konkursu
Fotograficznego na

„Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy, działkę ogrodową”,
którego organizatorem jest

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Zgłoszenie Konkursowe

Konkurs Fotograficzny na
„Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek przydomowy, działkę ogrodową”

1. Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko (czytelnie):

………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu, adres e-mail:

 …………………………………………………………………………………………………………

2. Do konkursu zgłaszam aranżację:

BALKONU / TARASU *, OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO *, DZIAŁKI OGRODOWEJ *
(*niepotrzebne skreślić)

zlokalizowanego w:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać dokładny adres)

3. Do niniejszego zgłoszenia załączam:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...
wpisać wybrany nośnik przedstawienia zdjęć i ich ilość (do 3 fotografii)

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W RAMACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska na potrzeby udziału w Konkursie Fotograficznym na „Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek
przydomowy, działkę ogrodową” organizowanym przez  Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. 
Ponadto wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne
rozpowszechnianie mojego wizerunku, na potrzeby promocji organizowanego Konkursu oraz w celach informacyjnych,
utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub
dźwiękowej),  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych.  Dokumentacja
wizualna może zostać udostępniona na stronie internetowej Organizatora oraz oficjalnym profilu społecznościowym na
Facebooku. 

*niepotrzebne skreślić

                                    ……………………………………            …………………………………………..
                                                     miejscowość, data                                               czytelny podpis



O ś w i a d c z e n i e:

Ja, niżej podpisany(a) Uczestnik Konkursu, oświadczam, że:

1) Zamieszkuję w lokalu położonym w:

…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać dokładny adres)

do  którego  należy  zgłoszony  przeze  mnie  do  Konkursu  balkon/taras*,  ogródek
przydomowy *, działka ogrodowa * (*niepotrzebne skreślić).

2)  Jestem właścicielem praw autorskich  do  zgłoszonej  do  Konkursu  aranżacji  i  zdjęć
aranżacji  oraz, że prace te nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a także że w
przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi Konkursu z roszczeniami
z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności,
autorskich  praw  osobistych  i  majątkowych  lub  z  tytułu  naruszenia  dóbr  osobistych,
przejmuję  odpowiedzialność  na  siebie,  zwalniając  z  odpowiedzialności  prawnej
Organizatora Konkursu;

3)  Aranżacja  balkonu/tarasu*,  ogródka przydomowego*,  działki  ogrodowej* została
wykonana samodzielnie (*niepotrzebne skreślić).

4) Nie jestem pracownikiem Organizatora, ani osobą która brała udział w przygotowaniu
konkursu.

5) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi
nieodpłatnej  licencji  do  fotografii  zgłoszonych  w  ramach  Konkursu  bez  ograniczeń
czasowych,  ilościowych  oraz  terytorialnych  na publiczne  udostępnianie  fotografii  przez
Organizatora na następujących polach eksploatacji, w szczególności:

a) prezentowanie na wystawie pokonkursowej w holu EuRegioKom Pieńsk
b) umieszczenie w formie fotografii cyfrowej na stronie internetowej EuRegioKom Pieńsk
oraz na oficjalnym profilu FB.

6)  Zapoznałem/Zapoznałam  się  i  akceptuję  postanowienia  Regulaminu  Konkursu
Fotograficznego  na  „Najpiękniejszy  balkon/taras,  ogródek  przydomowy,  działkę
ogrodową”  w szczególności  z  zawartymi  w  nim  informacjami  o  przetwarzaniu  moich
danych osobowych.

     ……………………………………………………………………
      Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Załączniki:
Dokumentacja fotograficzna.



Klauzula informacyjna 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych  jest Euroregionalne Centrum Kultury 
i Komunikacji z siedzibą w Pieńsku (59-930), przy ulicy Hutniczej 23

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z  administratorem  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email:
mdk.piensk@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym można  się
skontaktować poprzez email: iod@piensk.com.pl      . 
Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  uczestnictwa  w  Konkursie
Fotograficznym,  a  także  wręczenia  nagród  i  podejmowania  działań
promocyjno  -  informacyjnych,  które  będą  realizowane  w  trakcie  trwania
konkursu oraz w okresie 12 miesięcy od wręczenia nagród.

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane
osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom
odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, na podstawie
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od wręczenia
nagród. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
będzie  skutkowało  niemożnością  wzięcia  udziału  w  Konkursie
Fotograficznym.  

mailto:iod@piensk.com.pl
mailto:mdk.piensk@wp.pl

