REGULAMIN KONKURSU
,,Najpiękniejsza Świąteczna dekoracja posesji na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020’’

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z siedzibą przy ul.
Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele.
2. Cel konkursu:
a. Konkurs ma na celu wyłonienie najpiękniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej
na terenie całej posesji;
b. Promocja kreatywności i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych;
c. Zachęcanie mieszkańców gminy do współtworzenia atmosfery Świąt Bożego
Narodzenia poprzez dekorowanie swoich posesji ( iluminacje świetlne, choinki itp.)
d. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Miasta i Gminy Chorzele w okresie Świąt
Bożego Narodzenia;
3. Uczestnicy konkursu:
Do konkursu może przystąpić każdy właściciel budynku jednorodzinnego położonego na
terenie Miasta i Gminy Chorzele.
4. Tryb zgłaszania posesji do konkursu:
a. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia ( załącznik 1)
świątecznej dekoracji posesji do konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych
(załącznik 2 i załącznik 3) w terminie do dnia 13.01.2020 r.
b. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia (w formie elektronicznej), przedstawiające
dekorację posesji.
c. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele w pokoju nr 35 bądź
w sekretariacie.
d. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.chorzele.pl oraz
w pokoju nr 35.
e. Zgłoszenie posesji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na oględziny posesji oraz
wykonywanie zdjęć.
f. O terminie wizytacji komisji konkursowej uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie.
5. Warunki przeprowadzenia konkursu:
a. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które
wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Chorzele po terminie wskazanym w niniejszym
regulaminie.
b. Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy
prowadzącego posiedzenie.
c. Decyzje komisji są ostateczne.
6. Kryteria oceny:
a. Wystrój świąteczny w obrębie całej posesji;
b. Nawiązywanie do tradycji świąteczno-noworocznej;
c. Harmonia z otoczeniem;
d. Walory estetyczne;
7. Komisja konkursowa:
a. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób;

b. Ocena posesji będzie dokonywana na podstawie oceny komisji oraz dokumentacji
fotograficznej przygotowanej przez członków komisji.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu obędzie się w styczniu. Uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie o rozstrzygnięciu konkursu.
9. Promocja wyników konkursu:
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie
internetowej Urzędu Gminy, mediach społecznościowych oraz przez lokalną prasę.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu konkursu
pn. ,,Najpiękniejszą świąteczną
dekoracja posesji
na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020”

……………………………………………..
Imię i nazwisko zgłaszającego
…………………………………………….
Dokładny adres
…………………………………………….
Telefon kontaktowy

Zgłoszenie udziału w konkursie na ,,Najpiękniejszą Świąteczną dekorację
posesji na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020”
Ja, niżej podpisany(a) zgłaszam udział swojej posesji w ww. konkursie.
Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się i akceptuję regulamin konkursu.
Zobowiązuję się umożliwić komisji konkursowej obejrzenie posesji, celem oceny i wykonywania
dokumentacji fotograficznej, do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

…………………..dnia………………….

…………………………………………………
Podpis osoby zgłaszającej

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA: 3 ZDJĘCIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Załącznik nr 2
Do Regulaminu konkursu
pn. ,,Najpiękniejszą Świąteczną
dekoracja posesji
na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020’’

Zgoda na wykorzystanie zdjęć posesji
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zdjęć posesji
zgłoszonych w konkursie na Najpiękniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019/2020.

……………………………
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu)

……………………………..
(data i miejscowość)

……………………………..
(podpis)

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w
Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail:
sekretariat@chorzele.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mgr Magdalena Piórkowska, tel.: +48(29)75165-62, adres e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl.
3. Celem zbierania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jest
udział w konkursie „Najpiękniejsza Świąteczna dekoracja posesji na terenie Miasta i Gminy
Chorzele 2019/2020”
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane
podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane jedynie w celach badawczych,
statystycznych, naukowych.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności związanych
z przeprowadzeniem konkursu (bądź do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych/innych
wynikających z prowadzenie konkursu).


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele z siedzibą w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, w celu wzięcia udziału w
konkursie „Najpiękniejsza Świąteczna dekoracja posesji na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2019/2020”



Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym dostępu do treści
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.



Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować
będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru przetwarzanego przez Administratora.

………………………………………………………………………………..
/data i podpis uczestnika/

Załącznik nr 3
Do Regulaminu konkursu
pn. ,,Najpiękniejszą Świąteczną
dekoracja posesji
na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020’’

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Gminę Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Stanisława Komosińskiego 1, na potrzeby
konkursu na „Najpiękniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Miasta i Gminy Chorzele 2019/2020”.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w
tym na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube
itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy. Mój wizerunek nie może być
użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej
do konkursu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

……………………………
(imię i nazwisko uczestnika
konkursu)

……………………………..
(data i miejscowość)

……………………………..
(podpis)

