
REGULAMIN KONKURSU 

„Ogrody Gminy Szaflary 2022”

§ 1

Organizatorem konkursu  jest  Gmina  Szaflary  oraz  Gminne  Centrum Kultury,  Promocji
i Turystyki w Szaflarach.

§ 2

1. W Konkursie uczestniczyć mogą mieszkańcy Gminy Szaflary.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny.

§ 3

Celem konkursu jest  upiększenie Gminy Szaflary,  podniesienie atrakcyjności  i  walorów
estetycznych  naszego  najbliższego  otoczenia,  propagowanie  idei  upiększania  posesji
jednorodzinnych  i  zagród  wiejskich  poprzez  podniesienie  walorów  estetycznych
przestrzeni oraz poprawa wyglądu wsi i podniesienie estetyki posesji mieszkańców gminy
Szaflary.

§ 4

Komisja konkursowa będzie oceniać w szczególności:

- kompozycje roślinne i kwiatowe na rabatach, itp.,

- dobór i różnorodność nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych,

- architekturę krajobrazową – pergole, oczka wodne, skalniaki, itp.

- trawniki i ich utrzymanie,

-  ogólne  wrażenia  estetyczne  m.in.  pomysłowość,  różnorodność,  pielęgnację  ogrodu,

samodzielność jego wykonania.

§ 5

1.  Warunkiem  udziału  w  Konkursie jest  akceptacja  Regulaminu,  wyrażenie  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  oraz  przesłanie  Karty  zgłoszeniowej
w terminie  do 13 maja 2022 r. Zgłoszenia przesłane po upływie tego terminu nie będą
uwzględniane w Konkursie.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2022 r.

§ 6

1.  Zgłoszenie  do  Konkursu  składa  się  na  wzorze  Karty  zgłoszeniowej,  która  stanowi
załącznik  nr  1  do  Regulaminu.  Wypełnione  i  podpisane  Karty  zgłoszeniowe  należy
przesłać  na  adres  Gminnego  Centrum  Kultury,  Promocji  i Turystyki  w  Szaflarach  lub
wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się obok drzwi wejściowych do biura GCKPiT.

2. Przez złożenie Karty zgłoszeniowej Uczestnik:
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• wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  swoich  danych  osobowych
i wizerunku  swojego  oraz  zwycięskiego  ogrodu  w  celach  informacyjnych
i promocyjnych;

• wyraża  zgodę  na  dokonanie  lustracji  ogrodu  przez  Komisję  konkursową  na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

• oświadcza,  że  w  związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie  nie  będzie  dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Organizatorów;

• zapoznał  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu  i  akceptuje  jego  postanowienia
w całości.

§ 7

Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja konkursowa, która odwiedzi ogrody dwukrotnie –
w maju  i  w  sierpniu.  O terminie  lustracji  Komisja  poinformuje  właściciela  posesji
telefonicznie, na co najmniej 3 dni przez planowanym terminem lustracji. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

§ 8

1.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.szaflary.pl,  www.gckpit.szaflary.pl,  na  fanpage’u  portalu  internetowego  Facebook
oraz w Kwartalniku Serce Podhala.

2.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia
zwycięzców.

3.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska
i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora,  tj.  na  stronie  internetowej  Gminy  Szaflary,  Gminnego  Centrum  Kultury,
Promocji  i  Turystyki  w Szaflarach,  na  funpage'u  portalu  internetowego  Facebook  oraz
w Kwartalniku Serce Podhala.

4. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Nagrody
w konkursie będą wynosić: za I miejsce – 600,00zł, za II miejsce – 500,00zł, za III miejsce
–  400,00zł.  Nagrody  finansowane  są  z  budżetu  Gminnego  Centrum Kultury,  Promocji
i Turystyki w Szaflarach.

§ 9

1. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania Karty zgłoszeniowej akceptują postanowienia
niniejszego Regulaminu.

2. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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