
Regulamin Konkursu - Najpiękniejszy Ogród
Przydomowy na terenie Gminy Żarów

1. Organizator konkursu:   

Urząd Miejski w Żarowie 

2. Cel Konkursu:  

propagowanie dbałości o własną posesję i ogród, promocja pomysłowości oraz

nowatorskich  rozwiązań  dekoracyjnych  mających  pozytywny  wpływ  na

podniesienie  wyglądu  i  estetyki  miejscowości.  Wyłonienie  i  nagrodzenie

najpiękniejszych ogrodów przydomowych w  Gminie Żarów.

 (dla uproszczenia w miejsce określenia ogród przydomowy używa się  w dalszej 

       części określenia zamiennego „obiekt”)

3. Uczestnicy:   

• W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele/współwłaściciele obiektów 

położonych na terenie Gminy Żarów

•     W konkursie nie mogą brać udziału właściciele ogrodów działkowych  

 • W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu oraz członkowie 

Komisji konkursowej i ich rodziny

• Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia 

regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia 

zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: 

- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania

4. Tryb zgłaszania:   



• Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie Karty zgłoszeniowej do konkursu 

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

• Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w 

Żarowie http://www.nowa.um.zarow.pl     lub w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter)

• Wypełnioną Kartę zgłoszeniową w formie papierowej należy składać w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 , Żarów.  Do zgłoszenia należy 

dołączyć:

  - max. 10 zdjęć obiektu w formie papierowej o wymiarze 100x150 mm wraz z jego opi-

sem

     - lub w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym np. płycie CD/DVD wraz z z jego

opisem 

      - w opisie należy umieścić informacje  o tym, jaki jest charakter ogrodu, jaką zajmuje

powierzchnię, jakie są w nim rośliny

    -zdjęcia lub film powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze elementy ogrodu, które pod-

dane zostaną ocenie Komisji konkursowej. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Ko-

misja konkursowa wytypowane ogrody oceni na miejscu w  uzgodnionym z właścicielem

obiektu terminie.

 • Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

- właściciela obiektu, współwłaściciela 

- osoby trzecie - pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela

  obiektu.

5. Sposób realizacji Konkursu :  

• Oceny obiektów dokona Komisja Konkursowa. 

• Komisja dokona przeglądu dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem. 

• Komisja dokona oględzin wytypowanych obiektów w terenie.

6. Kryteria oceny obiektu:  

• dobór roślin i kolorystyka kompozycji,

http://www.nowa.um.zarow.pl/


• Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i inne elementy małej 

architektury ogrodowej

• trawniki i ich utrzymanie

• utrzymanie czystości na zewnątrz ogrodzenia, 

• segregacja odpadów powstających w gospodarstwie, posiadanie 

kompostownika

• ogólny wyraz artystyczny

7. Ogrody będą oceniane zgodnie z kryteriami oceny:   

1) dobór roślin i kolorystyka kompozycji– 0-10 pkt. 

 2) Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i inne elementy małej 

architektury ogrodowej– 0-10 pkt. 

3) trawniki i ich utrzymanie – 0-10 pkt. 

4) utrzymanie czystości na zewnątrz ogrodzenia 0- 10 pkt

5) segregacja odpadów powstających w gospodarstwie, posiadanie 

kompostownika- 0- 10 pkt.

6) ogólny wyraz artystyczny – 0-10 pkt. 

8. Nagrody:  

• Komisja konkursowa będzie przyznawać miejsca i wyróżnienia

• Dla laureatów konkursu przewidziane są vouchery w kwocie w wysokości 

I miejsce 500 zł, II miejsce- 300 zł, III miejsce- 200zł 

do zrealizowania w sklepie ogrodniczym, nagrody rzeczowe  i dyplomy uczestnictwa 

w Konkursie. 

• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. 

• Decyzje komisji są ostateczne. 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 13 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej UM i profilu

FB Gminy Żarów



• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania na-

 gród Laureatom z powodu: braku możliwości kontaktu z laureatem, odmowy przyję-  

 cia  nagrody, podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających prze-

 kazania nagrody.

9. Terminy Konkursu:   

• Termin zgłoszeń do konkursu do 9 lipca 2021 r. 

• Wizytacja obiektów w terenie po 9 lipca 2021 r. 

10. Postanowienia końcowe   

• Członkom komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej 

pracach.

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 



Klauzula informacyjna i zgoda w celu upublicznienia wizerunku osoby dorosłej

oraz zgoda w celu upublicznienia wyników  konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Żarów”

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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 informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

- Wyznaczono inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adre-
sem: bezp.info@gmail.com

- Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana , zare-
jestrowane podczas prezentacji i wręczania nagród w Konkursie ”Najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Żarów” organizowanego przez
UM w Żarowie, na stronie internetowej UM, profilach internetowych zarządzanych przez UM oraz w mediach, a także w gazetach i na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy Żarów.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji oraz promocji Gminy Żarów na podstawie Pani/Pana zgody opartej o prze-
pis prawa art. 81 ust. 1 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Pani/Pana  dane osobowe będą upublicznione.

- Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, następ-
nie zostaną usunięte.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

- Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w zakresie obejmującym Pani/Pana  imię i nazwisko oraz punktację, oceny i wyniki osiągnię-
te w  Konkursie „Najpięknięjszy ogród przydomowy w gminie Żarów” organizowanym przez UM  w Żarowie.

- Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursach i zawodach (zgodnie z informacjami zawartymi w 

regulaminie przedsięwzięcia).

Podpis uczestnika

……………………………..



Do Regulaminu konkursu 

„Najpiękniejszy ogród przydomowy

 w Gminie Żarów” 

Karta zgłoszenia w konkursie

Imię i Nazwisko uczestnika* 

……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu* 

………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania* 

………………………………………………………………………………………………

Adres ogrodu przydomowego zgłoszonego do konkursu* 

………………………………………………………………… ….………………………

Adres e-mail* 

………………………………………………………………………………………………

     Oświadczam, że jestem właścicielem posesji, na której znajduje się zgłoszony do konkursu

ogród przydomowy.

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

(miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis uczestnika*) 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji konkursu. 

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

(miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis uczestnika*) 

Oświadczam, że przyjmuję warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu 

„Najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Żarów”.

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

(miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis uczestnika*



„Urząd Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do fotografowania na potrzeby organizacji 

konkursu, upublicznienia wybranych ocenianych ogrodów przydomowych oraz danych 

ich właścicieli (imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania)za pomocą swoich 

kanałów informacyjnych." 



ZGODA KANDYDATA ZGŁASZANEGO 

PRZEZ OSOBY TRZECIE 

DO KONKURSU 

„Najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Żarów”

Wyrażam zgodę na zgłoszenie do konkursu 

”Najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Żarów” 

ogrodu przydomowego, którego jestem właścicielem.

…………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę kandydata)

Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do wyrażenia ww. zgody.

_______________    _________________________                ______________________
data,  miejscowość      imię  i  nazwisko  (proszę  wpisać  czytelnie)   podpis  osoby  wyrażającej  
                                                                                                                                zgodę na zgłoszenie do konkursu



Nagrody

 W konkursie na Najpiękniejszy  ogród przydomowy na terenie Gminy Żarów

- Vouchery do sklepu ogrodniczego (OBI, Castorama, Leroy Merlin)?????

1 miejsce- 500 zł

2 miejsce- 300 zł

3 miejsce- 200 zł

- nagrody rzeczowe- grabki, łopatka, sekator :)

- dyplomy uczestnictwa

Komisja:

Przemysław Sikora

Anna Suchodolska

Iwona Nieradka

Marta Jarosz
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