REGULAMIN KONKURSU
„NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY” 2019

1. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Tłuszcza oraz Komisja Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tłuszczu przy współpracy z Punktem
Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu.
2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem Gminę Tłuszcz i ma na celu zachęcenie
mieszkańców do poprawienia estetyki swojego otoczenia, troski o przydomowe
ogrody, a także promocję i prezentację najciekawszych rozwiązań i pomysłów w
zagospodarowaniu własnej posesji.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Tłuszcz posiadających
tytuł prawny lub dokument dzierżawy gruntu, z wyłączeniem Radnych Rady Miejskiej
w Tłuszczu oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
4. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:
1) ogródek przydomowy w mieście,
2) ogródek przydomowy na wsi.

5. Komisja Konkursowa ma prawo prosić osobę biorącą udział w Konkursie o okazanie
Komisji dowodów wpłat za odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości.
6. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 14 czerwca 2019r. (włącznie).
Publiczne odczytanie nazwisk/nazw instytucji – zwycięzców Konkursu oraz wręczenie
nagród odbędzie się podczas Dożynek w 2019 roku.
7. Udział w konkursie należy zgłosić:
1) składając wypełniony formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Miejskim
w Tłuszczu w Biurze Obsługi Interesanta lub
2) przesyłając na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240
Tłuszcz;
3) poprzez wysłanie aplikacji drogą mailową na adres: urzad@tluszcz.pldecyduje data wpływu zgłoszenia.

8. Druk formularza dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w Biurze Obsługi
Interesanta lub na stronie internetowej www.tluszcz.pl
9. Ogródki zgłoszone po dniu 14 czerwca 2019r. nie będą oceniane.
10. Komisja dokona oceny zgłaszanych ogródków w dniu 25 czerwca 2019r.
od godziny 12.00 (ogródki na terenie miasta Tłuszcz) oraz 26 czerwca 2019r.
od godziny 12.00 (ogródki na obszarach wiejskich w Gminie Tłuszcz).
11. Listy laureatów konkursu i osób/instytucji wyróżnionych zostaną opublikowane 3 dni
przed Dożynkami Gminnymi na stronie internetowej www.tluszcz.pl i w prasie
lokalnej oraz zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
Laureaci konkursu są wyłączeni przez okres kolejnych 3 lat z udziału w konkursie
tego samego typu.
12. Jury, składające się z przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
oraz zaproszonego przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego oceniać będzie:
1) stan techniczny elementów tzw. małej architektury: ławki, huśtawki, piaskownice,
schody, chodniki, wyjazdy, tablice z numerem domu itp.,
2) ogólny porządek na posesji i wokół niej,
3) kompozycję roślinną (różnorodność),
4) pomysłowość,
5) oryginalność,
6) estetykę,
7) czystość
8) mile widziany będzie plac zabaw dla dzieci i kącik wypoczynkowy na posesji.
13. Laureaci konkursu (we wszystkich kategoriach

zgodnie z pkt 4 Regulaminu)

otrzymają nagrody rzeczowe. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych
zasadach.
14. Do Konkursu zgłaszać można wyłącznie osoby, które wyrażą zgodę na udział.
15. Organizacja Konkursu wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych
osób dokonujących zgłoszenia oraz osób zgłaszanych, takich jak: imię i nazwisko,

adres, telefon, oraz wizerunków, czyli fotografii i nagrań wykonanych w trakcie
Dożynek 2019. Podane dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz promocją dbałości
o estetykę swojego najbliższego otoczenia poprzez dbałość o przydomowe ogrody.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Tłuszcz - Urząd Miejski w Tłuszczu,
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda
wyrażana przez uczestników i osoby dokonujące zgłoszenia. Dane będą mogły być
przetwarzane do czasu wycofania zgody. Ewentualne wycofanie zgody powinno
nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Przekazane dane osobowe,
w tym utrwalone podczas Dożynek wizerunki, mogą być udostępnione poprzez ich
rozpowszechnianie w następującej formie:
1) zamieszczenie informacji o Konkursie i jego uczestnikach na stronach
internetowych Gminy Tłuszcz i ewentualnie innych mediach internetowych
wykorzystywanych w Gminie Tłuszcz, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu;
2) zamieszczanie relacji z Dożynek, w tym zdjęć, na stronie internetowej Gminy
Tłuszcz i ewentualnie innych mediach internetowych wykorzystywanych w
Gminie Tłuszcz, prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Tłuszczu.
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych
osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych lub wycofanie
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Konkursie lub brakiem możliwości
dokonania zgłoszenia do Konkursu. Osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo do
dostępu do treści podanych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, a także do
wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Kontakt do inspektora
ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

