Regulamin konkursu
,,MÓJ OGRÓD STREFĄ PIĘKNA ''
na najpiękniejszą zieleń w Gminie Mikołów w 2016 r.
§ 1.
Cel konkursu
Celem konkursu jest budowanie świadomości proekologicznej oraz estetycznej wśród mieszkańców
Mikołowa. Dobrze zorganizowana zieleń pomaga kształtować właściwy rozwój zachowań społecznych oraz
zmniejsza zjawisko patologii. Konkurs ma zachęcać mieszkańców oraz przedsiębiorców do budowania
terenów zieleni, ukwiecania balkonów oraz tarasów co podnosi estetykę nieruchomości a dzięki temu
zwiększa atrakcyjność całego miasta.
§ 2.
Organizator konkursu.
Burmistrz Miasta Mikołowa.
§ 3.
Czas trwania i kategorie.
1. Czas trwania konkursu: od 07.04.2016 r. - 31.08.2016 r.
2. Kategorie:
a). zieleń towarzysząca zakładom pracy, firmom, restauracjom, hotelom
b). ogrody przydomowe,
c). balkony i tarasy.
§ 4.
Zasady konkursu.
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Mikołowa posiadający ogrody przydomowe, ukwiecone,
zagospodarowane zielenią balkony lub tarasy zlokalizowane na terenie Mikołowa oraz właściciele zakładów
pracy, restauracji, hoteli zlokalizowanych na terenie Mikołowa.
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miasta Mikołów oraz osoby zasiadające w Komisji
Konkursowej
I. Etap pierwszy:
1.
Aby zgłosić ogród do konkursu, należy wypełnić ,,Kartę zgłoszenia'' (załącznik nr 1):
a). karta znajduje się na stronach interenetowych: www.bip.mikolow.eu w zakładce Ochrona Srodowiska –
Konkursy, strona na Facebooku Ogrodniczki Miejskiej Mikołowa oraz w Wydziale Ochrony Środowiska w
Mikołowie, Rynek 16, 43-190, Mikołów, pok. 25.
b). skan podpisanej karty należy przesłać na adres justyna.galuszka@mikolow.eu lub pozostawić w biurze
podawczym w Urzędzie Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów,
c). podpisaną kartę można też przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190,
Mikołów.
2. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.05.2016 r.
3. Zgłoszenia muszą zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola w załączniku nr 1.
W przypadku niewypełnienia któregokolwiek pola, uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.
II. Etap drugi:
1.
W dniach 20 - 31.05.2016 r. oraz w dniach 23.06.2016 r. – 5.07.2016 r. komisja konkursowa będzie
odwiedzać zgłoszone do konkursu obiekty. Właściciel zgłoszonej nieruchomości wyraża zgodę na wejście
komisji konkursowej na dany teren w celu sfotografowania ogrodu, zieleńca, balkonu lub tarasu. O
dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych nieruchomości uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
2.
W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania się z właścicielem obiektu zgłoszonego do
konkursu nie powiedzie się lub właściciel odmówi wpuszczenia na teren nieruchomości komisji konkursowej
Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w konkursie.
3.
Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa zdjęć nagrodzonych obiektów w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

§ 5.
Komisja konkursowa
1.
W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby z czego w oględzinach obiektów konkursowych będą
uczestniczyły conajmniej 3 osoby.
2.
Członkom Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach.
3.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad powołania składu Komisji.
4.
Komisja konkursowa ocenia zgłoszone do konkursu obiekty na podstawie kryteriów określonych w
załącznikach nr 2a i 2b. Ocenie bedą podlegać między innymi: estetyka zagospodarowania ogrodu (ogólne
wrażenie), ukwiecenie balkonu, tarasu, estetyka ogrodzenia, pracochłonność, różnorodność, czy
ogród/zieleń zakładała firma specjalistyczna itd.
5.
W konkursie zostaną przynane nagrody: pierwsza, druga i trzecia w każdej z poszczególnych
kategorii. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień.
6.
Pierwsze miejsce zajmnie obiekt zgłoszony do konkursu, który zdobędzie największą liczbę punktów
w danej kategorii i analogicznie drugie i trzecie miejsce. W przypadku równej ilości punków komisja
konkursowa przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.
7.
Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nieprzyznaniu nagrody i od jej oceny nie przysługuje
odwołanie.
8.
Za przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii uczestnicy otrzymują dyplomy i
nagrody. Nagrody i dyplomy mogą również zostać przyznane za wyróżnienia.
9.
Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość pieniężną. Nie
jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
10.
Zdobywca nagrody o tym fakcie zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
11.
Opublikowanie listy laureatów konkursu nastąpi w październikowym numerze br. Gazety
Mikołowskiej oraz na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu, strona na Facebooku Ogrodniczki
Miejskiej Mikołowa.
12.
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi do 20.09.2016 r. W przypadku
nieobecności zwycięzcy – nagrodę można będzie odebrać u organizatora po wcześniejszym umówieniu
terminu i miejsca.
§6
Dane osobowe oraz wizerunek uczestników.
1.
Uczestnik Konkursu, podając swoje dane osobowe i przesyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża
zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora Konkursu, w celach promocyjno-marketingowyh
związanych z konkursem, a także w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zakresie w nim
wskazanym jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
3.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz.
2135).
4.
Uczestnicy Konkursu mają prawo wyglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania i zgłaszania
żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§7
Wykluczenie osoby.
1.
Brak akceptacji Regulaminu Konkursu oraz niespełnienie warunków określonych w Regulaminie lub
wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego
Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w
stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu
Uczestnikowi nagrody.
2.
Organizator zastrzego sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa. W tym celu może żądać od
Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów.
3.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału
w Konkursie, jak również odmowy przyznania zwycięzcy nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody.

§8

Koszty uczestnictwa.
1.
Wszelkie koszty własne uczestnictwa w poszczególnych etapach Konkursu ponoszą Uczestnicy.
Samo zgłoszenie ogrodu lub innych terenów zielonych w zależności od kategorii zawartej w § 3 jest dla
uczestników bezpłatne.

§9
Zastrzeżenia prawne.
1.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Prawo interpretacji
regulaminu bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu Komisji
Konkursowej.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.
Regulamin Konkursu dostępny jest w na storonach interenetowych: www.bip.mikolow.eu, strona na
Facebooku Ogrodzniczki Miejskiej Mikołowa oraz w Wydziale Ochrony Srodowiska w Mikołowie, Rynek 16,
43-190, Mikołów, pok. 25.

