
Regulamin Konkursu 
„Kwiaty i kwiateczki dla trzmiela i pszczółeczki” 

 
I. Organizator Konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie  

II. Założenie główne: 

1. Konkurs na stworzenie własnej rabaty kwiatowej 

2. Cel konkursu: 

• stworzenie sieci rabat kwiatowych dla pszczół 
• rozwijanie zamiłowania do przyrody, 
• poszerzenie wiedzy o  owadach, 
• zwrócenie uwagi na problem  masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza zapylających, 
• zwiększenie bazy pokarmowej dla pszczół, 

 
3. Konkurs trwa od 24 czerwca do 22 września 2019 roku 

4. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie pod nr tel. 22 780 41 
79 oraz mailowo zapisy@gok-wiazowna.pl. 

III. Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły rodzinne (rozumiane jako grupa osób w różnym wieku, która wspólnie 
wykonuje pracę), zespoły przyjaciół, znajomych. 

2. Uczestnikiem może być także jedna osoba indywidualna. 

Zespół wybiera sobie dowolną nazwę, która będzie używana w celu łatwej identyfikacji i podaje ją w karcie 
zgłoszenia. Konkurs nie uwzględnia ograniczeń terytorialnych. 

3. Prace oceniane będą na podstawie nadesłanych zdjęć. Min 3 szt., max 5 szt. zdjęć w formacie jpg. W tym 
minimum jedno zdjęcie z widoczną rabatą kwiatową. Pozostałe zdjęcia mogą pokazywać zespół przy pracy, 
etapy powstawania itp. 

 
Pliki należy nazwać wg wzoru: nazwa grupy_nr , np. pszczółka_1, pszczółka_2 itd. 

 
4. Rabaty kwiatowe pozostają własnością uczestników i powinny pełnić swoją funkcję na terenie prywatnej posesji, 
ogrodu, działki. 

5. Rabatę należy wykonać w taki sposób aby była ona przyjazna pszczołom. Musi zawierać rośliny nektaro i 
pyłkodajne, zapewniać ciągłość kwitnienia, oraz spełniać walory artystyczne. Prócz rabaty należy przygotować 
opis roślin, oraz wymienić funkcje rabaty. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia poczta elektroniczną 
do 18 września 2019 do godz. 23:59 na adres zapisy@gok-wiazowna.pl 

 
7. Zgłoszenie musi zawierać: 

• zdjęcia 
• kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
8. Organizator w odpowiedzi na zgłoszenie wyśle informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów 
zgłoszeniowych. 



IV. Wyniki Konkursu 

1. Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa komisja konkursowa. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 
przez komisję konkursową zwykłą większością głosów. 

2. Ocenie podlegać będzie: 
• Ilość roślin nektaro- i pyłkodajnych wykorzystanych w rabacie, 
• Walory wizualne rabaty 
• Opis rabaty  
• Różnorodność roślin  
• Zróżnicowanie czasu kwitnienia roślin 

3. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe (I-III miejsce) i wyróżnienia. 
 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas  Święta Sójki Glinieckiej 22 września 2019 r. w Gliniance 

6. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane 
do stworzenia wystawy. 

 
7. Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć 
Zdjęcia nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem przez niego 
nieodpłatnie na wyłączność majątkowych praw autorskich oraz z możliwością ich wykorzystania dla 
własnych potrzeb. 

 
V. Przetwarzanie danych osobowych 
1) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. 
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych i 
informacyjnych związanych z Konkursem, w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 
3) Okres przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. 
4) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
5)  Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem 
możliwości udziału w Konkursie. 
7) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

 
Załączniki 
1) Karta zgłoszenia 



Załącznik do Regulaminu 
 

Karta zgłoszenia -  Konkurs „Kwiaty i kwiateczki dla trzmiela i pszczółeczki”  
(proszę uzupełnić WIELKIMI literami) 

 
Nazwa grupy: 
(dowolna nazwa służąca do szybkiej 
identyfikacji grupy) 

 

Imiona i nazwiska członków grupy:  

 1)………………………………………….. 

 2)………………………………………….. 

 3)………………………………………….. 

 4)………………………………………….. 

 5)………………………………………….. 

 6)………………………………………….. 

Liczba załączonych zdjęć (min 3 szt, max 5 szt): 
Pliki należy nazwać wg wzoru: nazwa 
grupy_nr Np. majowe żuczki_1, 
majowe żuczki_2 itd. 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:  

Numer telefonu:  

Imię i nazwisko autora zdjęć:  

 
 

Zgoda na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ uczestników w celach promocyjnych i informacyjnych w ramach 

działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) 

oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ja (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem w 

ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator Konkursu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, do ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie  

w dowolnym momencie. 

 

Wyrażam zgodę, aby fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu, prezentujące mój wizerunek oraz wizerunek wykonanych prac mogły zostać 

umieszczone na stronach internetowych Organizatora i Gminy Wiązowna oraz w lokalnych mediach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 

związanych z Konkursem.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję treść zawartą w Regulaminie.  

 

  ………………………………………….. 

   (podpis osoby zgłaszającej grupę) 


