Regulamin Konkursu Turawskie Ogrody 2020
§ 1. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także
estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie
tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej
Gminy Turawa wśród odwiedzających.
§ 2. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Turawa.
§ 3. CZAS TRWANIA
1. Czas trwania konkursu: 06 lipiec – 24 lipca 2020 r.
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,
oraz na stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl).
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział ogrody zlokalizowane na terenie Gminy Turawa zgłoszone przez ich
właścicieli.
2. Zgłoszenia do konkursu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Turawie.
Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w Urzędzie Gminy
Turawa oraz na stronie internetowej: www.turawa.pl).
3. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 17 lipca 2020 r.
§ 5. KOMISJA KONKURSOWA
1. Jury konkursu powołuje organizator
2. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów nie później niż do dnia 24 lipca 2020 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zainteresowanym.
§ 6. PRZEDMIOT OCENY KONKURSU
1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja
ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 5 pkt.,
b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 5 pkt.,
c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 5 pkt.,
d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 5 pkt.,
e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 5 pkt.
2. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownego przeglądu celem ostatecznego
wyłonienia laureatów.
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Gmina Turawa
z siedzibą w Turawie, przy ul. Opolskiej 39c. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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).

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@turawa.pl
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania
danych, b) usunięcia
danych,
c) ograniczenia przetwarzania
danych, d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
d) adres zamieszkania,
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagrodami zostaną wyróżnione I, II, i III miejsca. Komisja może również przyznać wyróżnienia.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej turawa.pl natomiast nagrody
zostaną wręczone osobiście przez Pana Wójta Gminy Turawa.
7. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

