
REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU 

„Zielony Konkurs” 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy. 

 

§ 2 

Cel i tematyka konkursu 

1. Konkurs ma na celu zachęcenie do fotografowania prywatnych miejsc wzbogaconych 

o roślinność. 

2. Konkurs zachęca do posiadania i dbania o zieleń. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy Gminy Rokietnica. 

2. Zgłoszenie fotografii do konkursu oznacza zgodę z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na 

reprodukowanie oryginału nadesłanej pracy na potrzeby imprez i wystaw organizowanych 

przez Urząd Gminy w Rokietnicy oraz umieszczenia jej w katalogach, folderach, materiałach 

promocyjnych i prasie, bez osobnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku przyznania 

mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz w/w 

instytucji, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej 

pracy, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2021, poz. 1062 ze zmianami) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 tej ustawy, reprodukowanie prac na nośnikach elektronicznych. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu. Oświadczam, że zapoznałem 

/zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu.” 

3. Uczestnik Konkursu może również wyrazić zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku w przypadku wygranej. 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej 

na adres promocja@rokietnica.pl, wpisując w tytule: „Zielony Konkurs”, a w treści maila 

informacje: 

• kategoria, w której uczestnik bierze udział, 

• imię i nazwisko uczestnika (autora zdjęcia), 

• numer telefonu. 

2. Każde zdjęcie powinno być w formacie JPG, a wielkość pliku nie powinna być mniejsza niż 1 

MB. 
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3. Przesłane zdjęcia muszą przedstawiać roślinność i jej zagospodarowanie. 

4. Prace mogą być zgłoszone w jednej z trzech kategorii: 

a) Najpiękniejszy ogród, 

b) Najpiękniejszy balkon, 

c) Zielony kąt w domu/mieszkaniu, 

przy czym każdy uczestnik konkursu może zgłosić swój udział tylko w jednej kategorii. 

5. Kryteria oceny fotografii: zgodność z tematyką Konkursu, walor estetyczny. 

6. Zgłoszenia fotografii będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. 

7. Fotografie mogą przesyłać jedynie ich autorzy. 

 

§ 5 

Nagrody 

1. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie wcześniej ustalonym z laureatami Konkursu. 

3. O wynikach konkursu nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą mailową. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.rokietnica.pl, na Facebooku Rokietnica.pl 

oraz w czasopiśmie „Rokickie Wiadomości”. 

5. W przypadku otrzymania fotografii niespełniających wymagań (patrz § 4) lub braku prac 

w danej kategorii Organizator zastrzega sobie prawo do nie wskazania laureata – brak nagrody. 

 

§ 6 

RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. 

Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Zielony Konkurs”; 

• promocji Konkursu na stronie www.rokietnica.pl, Rokietnica.pl na Facebooku, 
czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” oraz drukowanych materiałach promocyjnych 
wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica (plakaty, ulotki, foldery itp.); 

• archiwizacji dokumentacji Konkursu; 

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych; 
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6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl); 

7) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rokietnica.pl/aktualnosci/ 

w zakładce Kultura.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem 

telefonu: (61) 89 60 614 (Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Organizacyjny i Promocji) lub 

adresem: promocja@rokietnica.pl . 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu. 
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