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                                                     REGULAMIN KONKURSU „Mój piękny ogród” 
 
I.  Organizator i przedmiot Konkursu: 
1. Organizatorem Konkursu jest Forum Kobiet Gminy Milejów   
 Adres Organizatora ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów 
 
II. Cel i przesłanki Konkursu 
1. Celem Konkursu jest pokazanie i zachęcenie do tworzenia własnych ogrodów użytkowych na 

obszarze Gminy Milejów (kwiatowych, warzywnych, ziołowych, owocowych). Głównym  
zadaniem konkursu jest budowanie świadomości dotyczącej możliwości posiadania własnych, 
naturalnych i zdrowych upraw oraz wykorzystania ich we własnym gospodarstwie domowym. 

2. Konkurs ma charakter edukacyjny. Realizowanie Konkursu przyczynia się także do promocji 
naszego regionu oraz kultywowania tradycji ogrodniczych. 

3. Wybrane i nagrodzone zgłoszenia mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych np.      
w publikacjach i materiałach promujących Gminę Milejów, na plakatach, ulotkach                             
i pozostałych materiałach informacyjno-reklamowych, w tym min. w  intrenecie. 

 
III. Uczestnicy Konkursu. 
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, gminny. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz osób niepełnoletnich za zgodą 

rodziców lub ich opiekunów. Prace konkursowe zgłoszone przez osoby niepełnoletnie muszą 
zawierać zgodę prawnego opiekuna. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 
najbliższych rodzin.  

 
IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej z opisem ogrodu 
(załącznik nr 1) w terminie do 30 czerwca 2021r. w formie elektronicznej, przesłanej pocztą 
tradycyjną  lub osobiście do Urzędu Gminy w Milejowie.   

2. Po spełnieniu warunków formalnych praca zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez 
Komisję Konkursową.  

3. Każdy uczestnik  Konkursu może złożyć jedną prace konkursową. 
 

V. Wymagania, jakie powinna spełniać praca konkursowa 
1. Prace konkursowe powinny być związane z ogrodami tworzonymi na obszarze Gminy 

Milejów. 
2. Zgłoszenie powinno dotyczyć własnych ogrodów użytkowych: kwiatowych, warzywnych, 

ziołowych jak i owocowych. Mogą to być zarówno ogrody tradycyjne jak i balkonowe. 
3. Dołączone do zgłoszenia zdjęcia lub filmiki powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy 

ogrodu, gdyż pierwszej ocenie będzie podlegać widok na zdjęciach, filmikach, wg których 
Komisja Konkursowa będzie dokonywała oceny. 

4. Praca konkursowa powinna obligatoryjnie zawierać następujące elementy:   

 opis ogrodu, 

 listę uprawianych roślin, 

 sposób przygotowania i pielęgnowania ogrodu, 
 

5. Organizator Konkursu zachęca by konkursowicze opowiedzieli parę słów o sobie (np. jak 
zaczęła się ich przygoda z ogrodnictwem, jak długo zajmują się uprawą i pielęgnacją roślin, co 
było ich największym wyzwaniem ogrodniczym itd.). 
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6. Obowiązkowym elementem zgłoszonej pracy konkursowej jest przynajmniej jeden                          
z poniższych elementów: 

 film wraz z tekstem mówionym lub napisami, 

 prezentacja multimedialna, 

 dokumentacja fotograficzna obejmującą aktualne zdjęcia wraz z ich opisem. 
 

VI. Termin i forma nadsyłania zgłoszeń konkursowych. 
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zgłoszeń upływa dnia 30 czerwca  2021 r. (obowiązuje 

data wpływu zgłoszenia). 
2. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem poczty: 
 elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@milejow.pl podając w tytule wiadomości  

Konkurs „ Mój piękny ogród”",  na adres korespondencyjny:  Forum Kobiet Gminy Milejów 
ul. Partyzancka 13a,  21-020 Milejów z dopiskiem: Konkurs  „ Mój piękny ogród "                          
lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Milejowie. 

3. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 
  • Właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci), 

• Osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia 
właściciela ogrodu).  

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 wypełniony i podpisany  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu; 

 jedną z form zaprezentowania ogrodu (film wraz z tekstem mówionym lub napisami, 
prezentację multimedialną lub dokumentację fotograficzną obejmującą aktualne 
zdjęcia wraz z ich opisem); 

 wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. 
5. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

 
VII. Sposób i kryteria oceny prac konkursowych. 
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Konkursu Niezależna  Komisja Konkursowa 

składająca się z przedstawicieli Zarządu Forum Kobiet Gminy Milejów oraz pracownika 
Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. 

   
2.  Podczas oceniania prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 formę przedstawienia ogrodu (film, prezentacja multimedialna lub zdjęcia), 

 forma opisu, jasność, precyzyjność przekazu, 

 estetyka siedliska,   

 koncepcja założenia ogródka, 

 sposób prowadzenia ogródka, zróżnicowanie i rodzaj roślinności, 

 perspektywa rozwoju ogródka i terenów zielonych w siedlisku zgłoszonym do konkursu, 

 zastosowanie elementów architektury ogrodowej. 
 
 
 
 
VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji 

Konkursowej, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
  
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach Internetowych 

Organizatora www.milejow.pl, www.fkgm.pl. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani 
telefonicznie.  

mailto:sekretariat@milejow.pl
http://www.milejow.pl/
http://www.fkgm.pl/
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3. Spośród wszystkich nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze, które               
w najwyższym stopniu spełnią kryteria stawiane uczestnikom przedsięwzięcia, tym samym 
wyłoni laureatów Konkursu. 

4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  
5. Zwycięzcy, którzy nie wezmą udziału w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać 

nagrody podczas uroczystości gminnych Gminy Milejów w terminie wskazanym przez 
Organizatora Konkursu. 

  
 
IX. Nagrody 
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w formie rzeczowej w postaci sprzętu ogrodniczego. 
  
X. Unieważnienie Konkursu 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym momencie          

w szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa 
nie rozstrzygnie o wynikach konkursu. 

 
XI. Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. 
2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 
 
XII. Prawa autorskie 
1. Przekazanie opisów do udziału w Konkursie traktowane jest równocześnie jako oświadczenie, 

że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych           
i osobistych praw autorskich. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na Organizatora, bez 
ograniczeń terytorialnych, na czas nieoznaczony. Majątkowe prawa autorskie zostają 
udzielone na wykorzystanie opisu ogrodu oraz innych elementów zgłoszonej pracy 
konkursowej, w całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili 
ogłoszenia Konkursu, a w szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) 
wraz prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowania opisu oraz 
innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej.  W szczególności Organizator uzyskuje 
nieograniczone prawo do: 

a) utrwalania opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej poprzez sporządzanie 
tekstu, zdjęć lub filmów wszelkimi dostępnymi technologiami, w szczególności technikami 
magnetycznymi lub cyfrowymi; 

b) wprowadzania opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za 
pomocą tekstu, zdjęć lub filmu do pamięci komputera i systemów operacyjnych, 
rozpowszechniania w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie; 

c) powielania opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za 
pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy; 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz publikowanie w prasie     
i telewizji opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za 
pomocą tekstu, zdjęć lub filmu; 

e) wykorzystywanie opisu oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej utrwalonych za 
pomocą tekstu, zdjęć lub filmu w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w szczególności 
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poprzez wykorzystanie tego opisu i innych elementów w publikacjach zaopatrzonych w logo 
Organizatora. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający opis oraz inne elementy 
zgłoszonej pracy konkursowej zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego 
tytułu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych opisów ogrodów oraz 
innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej w przygotowywanym wydawnictwie 
opisującym dziedzictwo i bogactwo regionu lubelskiego, a także w innych materiałach              
o charakterze informacyjno-promocyjnym. 

5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich opisów 
oraz innych elementów zgłoszonej pracy konkursowej, przy współpracy z autorem,                    
z poszanowaniem pierwotnej formy opisu. 

6. Autorzy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 
promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone 
informacją o autorze. 

   

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego wizerunku i głosu 

przez Forum Kobiet Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020  Milejów w celu związanym                  

z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach społecznościowych. Organizatora oraz nieodpłatne wykorzystanie przez 

Administratora wizerunku Uczestnika poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie 

internetowej Administratora oraz w publikacjach Organizatora, w celu informowania i promocji o 

przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: sekretariat@milejow.pl  lub na 

adres: Forum Kobiet Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Forum Kobiet Gminy Milejów z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 13a, 21-020 Milejów, 

www.milejow, www.fkgm.pl. 

mailto:sekretariat@milejow.pl
http://www.milejow/
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2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem 

można się kontaktować pod adresem: Forum Kobiet Gminy Milejów z siedzibą przy ul. 

Partyzanckiej 13a, 21-020 Milejów. 

3. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO - zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz 

art. 6 ust 1 lit. e RODO w związku z 3rt.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów 

konkursu, przyznania nagród w konkursie mającym za zadanie pokazanie zachęcenie do 

tworzenia własnych ogrodów użytkowych na obszarze naszej gminy (kwiatowych, 

warzywnych, ziołowych, owocowych) i informacji o autorach prac w mediach 

społecznościowych, na stronie Organizatora oraz w publikacjach promujących Gminę 

Milejów. 
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Załącznik nr  1 

do Regulaminu Konkursu 

„Mój piękny ogród” 

Karta identyfikacyjna *) 
 

1. Uczestnik Konkursu **) 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefony: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: 

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

2. Przedmiot zgłoszenia (nazwa zgłaszanego ogrodu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* )W przypadku korespondencji e-mailowej wypełnioną  i podpisany Kartę Identyfikacyjną należy 

zeskanować  lub  sfotografować, następnie zapisać w pliku o nazwie  identycznej  jak nazwa opisu  i w tej 

wersji dołączyć dc zgłoszenia elektronicznego. 

**)  W przypadku Uczestników  wspólnie   biorących udział w Konkursie (zespół) należy podać dane każdego z nich. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu 

„Mój piękny ogród” 

OŚWIADCZENIA ZGODY * 
 Oświadczam, że: 

1. Spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuję Regulamin Konkursu. 

2. Złożona praca przeze mnie w Konkursie  „Mój piękny ogród”  opisuje własne ogrody i nie narusza praw osób trzecich. 

 

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

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci jego wizerunku i głosu przez Forum Kobiet Gminy Milejów     

ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów  w celu związanym z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na stronie 

internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych  Organizatora oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora wizerunku 

Uczestnika poprzez umieszczenie tych zdjęć, filmów na stronie internetowej Administratora oraz w publikacjach Organizatora, w celu 

informowania i promocji o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego 

oświadczenia na e-mail: sekretariat@milejow.pl  lub na adres:  przez  Forum Kobiet Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

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

/data i czytelny podpis osoby zgłaszającej pracę do Konkursu/ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informuje się, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  jest   Forum Kobiet Gminy Milejów,                

ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.                    

Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: przez  Forum Kobiet Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a,  21-020 Milejów, 

www.fkgm.pl (sekretariat@milejow.pl). 

 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród             

w konkursie mającym za zadanie  pokazanie i zachęcanie  do tworzenia własnych ogrodów  użytkowych (kwiatowych, warzywnych, 

ziołowych, owocowych)  na obszarze  Naszej Gminy  i informacji o autorach prac w mediach społecznościowych  na stronie Organizatora 

oraz w publikacjach o Gminie. 

4. Dane będą udostępnione odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla  FKGM. 

  

mailto:sekretariat@milejow.pl
http://www.fkgm.pl/
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5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych   FKGM. Podczas 

wręczania nagród  będą wykonywane, a następnie upublicznione i przetwarzane filmy  i  zdjęcia, na których może zostać uchwycony 

wizerunek osób obecnych.   

6.  Dane będą przetwarzane przez okres trwania  i przechowywane zgodnie z wymaganiami przeprowadzenia konkursu . 

7.  Uczestnik  ma  prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,    

a w przypadku zgody ma   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  Uczestnik  konkursu  ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa. 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W przypadku korespondencji e-mailowej podpisane oświadczenia i zgody należy zeskanować lub sfotografować, następnie 

zapisać w pliku i w tej wersji dołączyć do zgłoszenia elektronicznego. 

 


