
Regulamin konkursu 

„Najładniejszy ogród przydomowy 2021” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa cel i warunki uczestnictwa w konkursie pt. „Najładniejszy ogród 

przydomowy 2021 r.” 

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Miejska Koło. 

3. Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Koła. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy regulamin, udostępniony wszystkim 

potencjalnym uczestnikom konkursu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 – 

Punkt Obsługi Mieszkańca lub na stronie www.kolo.pl w zakładce „Najładniejszy ogród 

przydomowy 2021”. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu 

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w konkursie. 

 

§ 2. Cel konkursu 

 

Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Koło do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia. 

Stworzenie „mody” na ukwiecenie i zazielenienie przydomowych ogrodów oraz aktywizacja 

społeczności lokalnej, promowanie dbałości o środowisko naturalne i współodpowiedzialność                      

za swoje najbliższe otoczenie. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Miejskiej Koło. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie właściciela ogrodu do konkursu na formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy 

dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 – Punkt Obsługi 

Mieszkańca lub na stronie www.kolo.pl w zakładce „Najładniejszy ogród przydomowy 2021”. 

Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail um@kolo.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu 

Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło w terminie ogłoszonym przez organizatora 

konkursu. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Kole oraz ich rodziny 

wspólnie gospodarujące i zamieszkujące, a także członkowie komisji konkursowej.  

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem przez 

uczestnika zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie jego danych osobowych, w tym 

wizerunku, do celów związanych z organizacją konkursu i wyłonieniem laureatów oraz 

upowszechnieniem informacji na temat konkursu. 

5. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają obowiązujące przepisy. 

6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika jest równoznaczne                         

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

7. Konkurs zaczyna się w dniu ogłoszenia. Zgłoszenia można nadsyłać od momentu ogłoszenia 

konkursu do 30 czerwca 2021 r. 
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§ 4. Ocena zgłoszeń konkursowych 

 

1. Ocenie konkursowej podlegać będzie wygląd urządzonego ogrodu przydomowego na posesji,                

w tym:  

1) walory estetyczne i kompozycja doboru roślin, 

2) obiekty małej architektury oraz elementów zdobniczych,  

3) pomysłowość, estetyka i porządek. 

2. Oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. 

3. Komisja konkursowa uzgadnia z właścicielem ogrodu termin i warunki udostępnienia posesji                  

do lustracji przez komisję konkursową.  

4. Właściciel ogrodu w ramach udziału w konkursie umożliwia komisji konkursowej w terminie                  

od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., dostęp na teren posesji w celu przeprowadzenia lustracji                 

i oceny zgłoszonego ogrodu przydomowego. 

5. Lustracje mogą być powtarzane. 

6. Komisja konkursowa do 30 lipca 2021 r. dokona oceny zgłoszonych ogrodów i wyłoni 3 laureatów 

konkursu. 

7. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia. 

8. Wyniki ogłoszonego konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kolo.pl, a laureaci oraz 

wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie.  

 

§ 5. Nagrody dla zwycięzców 

 

1. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz bony o wartości: 

− za zajęcie I miejsca o wartości 1 500,00 zł, 

− za zajęcie II miejsca o wartości 1 000,00 zł, 

− za zajecie III miejsca o wartości  500,00 zł. 

2. Bony będą mogły być przeznaczone na zakup (do wyboru): 

− sprzętu lub narzędzi do prac ogrodniczych, 

− ogrodowych urządzeń wypoczynkowych, 

− dekoracyjnego wyposażenia ogrodu, 

− sadzonek roślin. 

3. Realizacja bonu, o którym mowa w ust. 1 będzie możliwa we wskazanych przez organizatora 

placówkach handlowych. 

4. Bon w całości musi być zrealizowany tylko w jednej placówce handlowej. 

5. Dla wyróżnionych przewidziane są dyplomy oraz drobny sprzęt ogrodniczy. 

6. O miejscu i czasie wręczenia nagród (bonów) laureaci konkursu oraz wyróżnieni zostaną 

powiadomieni telefonicznie, nie później niż do 6 sierpnia 2021 roku. 

7. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim lub wypłata w formie ekwiwalentu 

pieniężnego. 
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§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Burmistrz Miasta Koła  z siedzibą 

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 

2. Administrator danych wyznaczył IOD, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody               

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 (RODO) w celach związanych z organizacją 

konkursu oraz promocji Gminy Miejskiej Koło. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                  

w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują prawa 

określone w RODO w zakresie właściwym dla konkretnego przypadku przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, jednak 

brak zgody i niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.  

7. Pełna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych załączona jest do formularza 

zgłoszeniowego.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/ i skrócenia czasu trwania 

konkursu. 

2. Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego uczestnika z konkursu w przypadku 

stwierdzenia lub powzięcia informacji o nieprawidłowości w przebiegu konkursu wynikającego                    

z nieprzestrzegania przez uczestnika konkursu zasad konkursu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator. 
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