
Regulamin Konkursu „Pamiętajcie o ogrodach” 

najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Łoniów - 2020 
 

 

Organizator 
Wójt Gminy Łoniów 

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie 

 

Cel konkursu 

• Promocja przydomowych ogródków i pasji ogrodniczych mieszkańców gminy Łoniów. 

• Budzenie wrażliwości mieszkańców Gminy Łoniów na piękno i estetykę otoczenia. 

• Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogródków. 

 

Temat konkursu: 
1) Tematem konkursu jest „Najpiękniejszy ogródek”  

 

Zasady uczestnictwa: 

1) Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Łoniów, 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych [właściciele, 

współwłaściciele (dorosłe dzieci) nieruchomości, na której znajduje się zgłoszony 

ogródek] zwanych dalej „Uczestnikiem” 

2) Uczestnik przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami (przed 

każdym z oświadczeń znak „X” oraz podpis uczestnika) – warunek obowiązkowy – 

w przypadku braku zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę 

 

 

Terminy: 

1) Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020 r.  

2) Kartę zgłoszeń wraz z oświadczeniami należy przesłać/przekazać: na adres e-mail 

Organizatora tj. gokloniow@interia.pl /osobiście/ droga pocztową na adres:  

GOK w Łoniowie, 27-670 Łoniów 56. 

3) Lokalna wizja obiektów– lipiec, sierpień 2020 r. 

4) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – wrzesień 2020 r. 

 

 

 

Nagrody:  

1) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2020 r. 

2) Organizator przekaże dokładną datę w późniejszym terminie. 

3) Ocena dokonywana będzie przez Niezależną Komisję powołaną przez 

Organizatorów. 

4) Ocena dokonywana będzie poprzez wizję lokalną na miejscu. 

5) Dokładana data wizji lokalnej będzie ustalona z Uczestnikiem Konkursu.  

6) W trakcie oceny szczególnie brane pod uwagę będzie: 

• Estetyka i harmonijne wkomponowanie w otoczenie; 

• Pomysłowość i oryginalność; 

• Mała architektura (Ławki, schody, pergole, ścieżki) oraz zastosowanie 

naturalnych i tradycyjnych materiałów: drewno, kamień; 

• Kompozycje roślinne (różnorodność gatunków); 
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• Uwzględnienie potrzeb ptaków i owadów; 

• Trawniki i ich utrzymanie; 

• Racjonalne urządzenie części wypoczynkowej; 

• Dodatkowe punkty za utworzenie zakątka ziołowego. 

• Ogólne wrażenie estetyczne. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art.13 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 osobowych "RODO") informujemy o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw z tym związanych: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łoniów oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Łoniowie, 27-670 Łoniów 56.  
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  

z którym można kontaktować się przez e-mail: iodo@loniow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe (lub Pani /Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 

1 lit. a RODO do celów związanych z organizacją konkursu, do wyłonienia zwycięzcy 
konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia informacji na temat 
konkursu i nagrodzonych ogrodów 

4) Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie  
i przyznania nagród.  

5) Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane do czasu zakończenia 
konkursu, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa. 

6) Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Organizatorów. Dane zostaną 
udostępnione Jury na potrzeby wyłonienia zwycięzców (nagrodzonych). 

7) Dane zwycięzców i innych osób nagrodzonych mogą być rozpowszechniane w Internecie 
oraz w mediach. 

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych 
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, 

f. przenoszenia swoich danych osobowych, 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan 

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 

 


