REGULAMIN KONKURSU
NA

NAJPIĘKNIEJSZE ILUMINACJE I DEKORACJE ŚWIETLNE W KRASNYMSTAWIE

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Krasnegostawu.
II.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców w zakresie
kultywowania tradycji świąteczno- noworocznych poprzez wykonanie iluminacji świetlnych
na terenie posesji prywatnych (domu, ogrodu) oraz zabudowy wielorodzinnej (balkon, okno),
a także promowanie starań mających na celu dbałość o piękno i estetykę swojego najbliższego
otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
III.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
I kategoria - iluminacje i dekoracje świetlne na terenie posesji prywatnej (dom, ogród)
na terenie miasta Krasnystaw
II kategoria - iluminacje i dekoracje świetlne na terenie zabudowy wielorodzinnej
(balkon, okno) w mieście Krasnystaw
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne - pełnoletni mieszkańcy
Krasnegostawu.
4. Uczestnik Konkursu musi posiadać prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do
Konkursu lub posiadać zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.
5. Konkurs dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych
gminy Miasto Krasnystaw.
6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad.
IV.
PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia ogłoszenia konkursu do dnia
10 stycznia 2022 r.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać poprzez (opcjonalnie):
a) przesłanie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej na adres e-mail:
promocja@krasnystaw.pl wraz z trzema (wykonanymi po zmroku) zdjęciami
zgłaszanych iluminacji i dekoracji świetlnych;
b) dostarczenie karty zgłoszeniowej do siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw,
Plac 3 Maja 29, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7.30- 5.30, wtorek 8.00-16.00). Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć
trzy zdjęcia (wykonane po zmroku) zgłaszanych iluminacji i dekoracji świetlnych.
Zdjęcia należy przekazać w wersji papierowej bądź na przenośnym nośniku danych.
3. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie, by do 14 stycznia 2022 r. iluminacje zostały pozostawione
w miejscu zgłoszenia do konkursu, w celu osobistej weryfikacji zgłoszonych do
konkursu zdjęć.
5. Oceny zgłoszonych do konkursu iluminacji i dekoracji świetlnych dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Burmistrza Krasnegostawu.
6. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
7. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) ogólne wrażenie estetyczne,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) nawiązanie do tradycji świąt Bożego Narodzenia.
8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
9. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców oraz do przyznawania nagród
ex aequo.
10. Za najlepsze iluminacje oraz dekoracje świetlne zostaną przyznane atrakcyjne nagrody
w obu kategoriach konkursowych.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 stycznia 2022 r. na stronie internetowej
www.krasnystaw.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej również
telefonicznie.
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania
przyczyny.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
na najpiękniejsze iluminacje i dekoracje świetlne w Krasnymstawie
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………………………………………
Zgłaszam swój udział w Konkursie w kategorii:
III-

iluminacje i dekoracje świetlne na terenie posesji prywatnej (dom, ogród) na terenie
miasta Krasnystaw*
iluminacje i dekoracje świetlne na terenie zabudowy wielorodzinnej (balkon, okno)
w mieście Krasnystaw*

Oświadczam, że:
1) posiadam wszelkie prawa do dysponowania w/w nieruchomością;
2) zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu;
3) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych stanowiącą
załącznik do niniejszej karty zgłoszenia.

Krasnystaw, dnia ……………

……………………..……………..
(podpis uczestnika konkursu)

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu na najpiękniejsze iluminacje
i dekoracje świetlne w Krasnystaw moich danych osobowych na potrzeby konkursu (tj. w szczególności
związane ze złożeniem wniosku, procedurą przeprowadzenia i ogłoszenia wyników konkursu)
w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, stron.1);

Krasnystaw, dnia ……………

……………………..……………..
(podpis uczestnika konkursu)

5) wyrażam zgodę Organizatorowi konkursu na utrwalenie mojego wizerunku oraz przedmiotu
konkursu poprzez filmowanie i wykonywanie zdjęć oraz rozpowszechnianie w mediach (prasa, radio,
telewizja, internet) w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.).

Krasnystaw, dnia ……………

……………………..……………..
(podpis uczestnika konkursu)

* Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem
Państwa
danych
jest
Miasto
Krasnystaw
z
siedzibą
ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. (82) 576-21-57, fax. (82) 576-23-77,
email: miasto@krasnystaw.pl, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Krasnystaw.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia
wyników konkursu na iluminacje i dekoracje świetlne w Krasnymstawie. Podstawę przetwarzania
danych osobowych stanowi co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów, lecz również art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi.
4) Państwa dane osobowe przed rozstrzygnięciem konkursu mogą będą przetwarzane do czasu
ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po rozstrzygnięciu konkursu
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt
3 (w tym rozliczeń konkursowych i nadzoru odpowiednich organów) z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj.
1 rok.
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazanie skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu
systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa
prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

