REGULAMIN KONKURSU

„MÓJ BIAŁO-CZERWONY
OGRÓD, OGRÓDEK, BALKON, TARAS”

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
2. Konkurs
„Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras” związany jest
z obchodami Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja i skierowany jest do
mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.
3. Celem konkursu jest:
promowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie powiatu strzeleckiego w roku 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z pierwszych elementów tego działania jest
zachęcenie do udekorowania kompozycjami kwiatowymi oraz innymi elementami nawiązującymi
kolorystycznie do barw narodowych oraz do Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja swoich
posesji: balkonów, tarasów, ogrodów i ogródków. Konkurs ma również na celu kształtowanie
świadomości obywatelskiej i kulturowej.
4. Uczestnicy i tryb zgłoszenia:
a) Konkurs jest skierowany do każdego pełnoletniego mieszkańca Powiatu Strzeleckiego,
który w dniach trwania konkursu tj. od 1 do 7 maja 2018 r. dostarczy drogą mailową na
adres pp@powiatstrzelecki.pl lub osobiście lub pocztą zdjęcia swojego balkonu, tarasu,
ogrodu lub ogródka z kwiatowymi kompozycjami w barwach narodowych
Rzeczypospolitej Polskiej.
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b) Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez informację
w gazecie „Powiat Strzelecki” nr 7 i 8, na stronie internetowej starostwa
www.powiatstrzelecki.pl, na Facebooku www.facebook.com/starostwostrzeleckie oraz
poprzez plakaty rozwieszone na tablicach ogłoszeń.
c) Czas trwania konkursu - od 1 do 7 maja 2018 roku.
d) Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:



Właściciela/współwłaściciela lokalu/nieruchomości,
Osobę trzecią – pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia
od właściciela obiektu/nieruchomości.
Jedna osoba dokonuje jednego zgłoszenia.
e) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego, określonego w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.
Na zgłoszeniu obowiązkowo muszą zostać podane: imię i nazwisko zgłaszającego, adres
nieruchomości, numer tel. kontaktowego oraz od 2 do 4 zdjęć w formacie JPG
przedstawiających zgłoszony do konkursu obiekt – balkon, taras, ogród lub ogródek
(dopuszcza się zdjęcia złożone na płycie CD oraz zewnętrznym nośniku pamięci lub
wysłane mailem na adres pp@powiatstrzelecki.pl) wymagana jest wówczas pisemna
zgoda na publikację zdjęcia, danych osobowych i potwierdzenie autorstwa danego
zdjęcia.
f) Druki formularza zgłoszeniowego dostępne będą w 2 wydaniach gazety „Powiat
Strzelecki” w nr 7 i 8, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zespole ds. Promocji
Powiatu, na stronie www.powiatstrzelecki.pl oraz Facebooku.
g) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.
do godz. 15:00:
 osobiście w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jordanowska 2 Zespół do Spraw Promocji Powiatu, III piętro, pok. 310,
 listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
dopiskiem „Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras”
- mailowo na adres pp@powiatstrzelecki.pl (wymagana jest wówczas pisemna zgoda
na publikację zdjęcia, danych osobowych i potwierdzenie autorstwa danego zdjęcia)
h) O terminie dostarczenia zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego.
i) Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce do dnia 10 maja. Komisja konkursowa do
tego dnia podejmie się oceny nadesłanych zdjęć oraz będzie miała prawo sprawdzić
na miejscu, czy zgłoszony balkon/taras w rzeczywistości istnieje, dlatego uczestnicy
konkursu zobowiązują się do utrzymania dekoracji do dnia 8 maja br. włącznie.
5. Zgłoszenia dyskwalifikowane:
a)
b)
c)
d)
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Zgłoszenia z niewypełnionymi lub nieczytelnymi polami w formularzu zgłoszeniowym,
Zgłoszenia bez wymaganego załącznika,
Zgłoszenia przedstawiające obiekty z terenu poza granicami Powiatu Strzeleckiego,
Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w pkt. 4 g).

6. Sposób realizacji konkursu
a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą 3 osoby.
b) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji w terenie przez 2 członków Komisji.
c) Z każdego przeglądu Komisja sporządza dokumentację fotograficzną.
d) Komisja sporządza protokół końcowy z wizytacji obiektu, w którym podsumowuje liczbę
punktów uzyskanych przez dany obiekt.
e) Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni 3 finalistów konkursu.
f) Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
7. Kryteria oceny
a) Przyjmuje się system punktacji od 1 – 5, w każdym z niżej wymienionych kryteriów
konkursu. Suma uzyskanych punktów stanowi podstawę oceny końcowej. Maksymalna
liczba punktów możliwa do zdobycia – 20 pkt.
b) Zwycięzcami konkursu zostają ci uczestnicy, których obiekty zdobędą największą liczbę
punktów.
c) Kryteria oceny konkursu:
L.P.

Kryterium

Liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Wygląd, ogólne wrażenie

1-5

2

Kompozycje kwiatowe nawiązujące
kolorystycznie do barw narodowych RP

1-5

3

Pomysłowość i oryginalność rozwiązań

1-5

4

Elementy dekoracyjne nawiązujące
kolorystycznie do barw narodowych RP
RAZEM

1-5
20

8. Nagrody
a) Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca w konkursie.
b) Ustala się następującą pulę nagród rzeczowych
 I miejsce – zestaw mebli ogrodowych
 II miejsce – zestaw mebli ogrodowych
 III miejsce - dekoracyjne akcesoria ogrodowe
Dodatkowo 10 pierwszych zgłoszeń otrzyma powiatowe upominki-niespodzianki.
c) Zwycięzcy konkursu oraz osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody
ufundowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
d) Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2018 r.
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e) Lista
zwycięzców
zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
www.powiatstrzelecki.pl,
www.facebook.com/starostwostrzeleckie
oraz
w dwutygodniku „Powiat Strzelecki”.
f) Finaliści zostaną poinformowani telefonicznie bądź listownie o miejscu i terminie
wręczenia nagród.
g) Warunkiem
odebrania
nagrody
jest
przedłożenie
dowodu
osobistego
lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, legitymacja
uczniowska
lub
studencka)
oraz
uregulowanie
formalności
związanych
z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.
9. Prawa autorskie
Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest
osoba zgłaszająca fotografie i przysługuje mu do niej całość praw autorskich oraz uczestnik
posiada zgodę osób widniejących na zgłoszonych fotografiach na rozpowszechnianie ich
wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
także podawanych do publicznej wiadomości na stronach i portalach internetowych,
w wydawnictwach Powiatu Strzeleckiego oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych
i marketingowych Powiatu Strzeleckiego. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie
jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii na rzecz Powiatu
Strzeleckiego bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach
eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w
zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie
(oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w
wydawnictwach Powiatu Strzeleckiego, a także na stronach internetowych Powiatu
Strzeleckiego, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Powiatu
Strzeleckiego. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu
naruszenia osobistych lub/i majątkowych praw autorskich uczestnik – jako jedyny odpowiedzialny
– zobowiązany jest do zrekompensowania Powiatowi Strzeleckiemu kosztów poniesionych w
związku ze skierowaniem przeciwko niemu wszelkich roszczeń odszkodowawczych, powstałych
wskutek naruszenia w/w praw.
10. Postanowienia końcowe
a) Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
b) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie,
skrócenie, zmianę lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
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c) Informacje dotyczące zgłoszonych obiektów będą mogły być dowolnie
rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych Powiatu Strzeleckiego.
d) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz ogłoszeniem wyników na stronie
internetowej www.powiatstrzelecki.pl, www.facebook.com/starostwostrzeleckie oraz w
gazecie „Powiat Strzelecki”.
e) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów
marketingowych związanych z promocją Konkursu.
f) Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl,
www.facebook.com/starostwostrzeleckie.
g) Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych
w Regulaminie przysługuje organizatorowi.
h) Uczestnik (uczestnicy) konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym
oświadcza/oświadczają, że zapoznał/zapoznali się z Regulaminem konkursu i
akceptuje/akceptują jego postanowienia.
i) Informacje oraz regulamin i druk formularza zgłoszeniowego można uzyskać w:
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
Zespół do spraw Promocji Powiatu, pok. 310, III piętro.
Tel: 77 440 17 13
mail: pp@powiatstrzelecki.pl
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu „Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras”.
..................................................................................
Imię i nazwisko
...................................................................................
Adres korespondencyjny
...................................................................................
tel. kontaktowy
....................................................................................
e- mail
ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział w konkursie „Mój biało-czerwony ogród, ogródek, balkon, taras”.
Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu)
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
a)
zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,
b)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem.
c)
wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz lokalizacji posesji i zdjęć zgłoszonych
do konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, na
Facebook’u Powiatu Strzeleckiego oraz w gazecie „Powiat Strzelecki”
b)
Dostarczam ………………….. (wpisać ilość zdjęć) zdjęć przedstawiających zgłaszany obiekt
…………………….………………………………………………..………….. (podać adres posesji).

…………………………..................................
data i podpis zgłaszającego
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