REGULAMIN
konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego
najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej.
II. Organizator
Burmistrz Miasta Kalety.
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Miasta Kalety, którzy posiadają
ogródki przydomowe i/lub balkony na terenie naszego miasta.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) najładniejszy ogród,
b) najładniejszy balkon.
3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
a) w przypadku ogrodu:
- ogólne wrażenie estetyczne ogrodu,
- pomysłowość i oryginalność rabat, klombów, skalniaków, itp.
- stan trawnika,
- różnorodność roślinna,
- ład, porządek i kolorystyka
b) w przypadku balkonu:
– ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
– pomysłowość i oryginalność,
– ilość i jakość ekspozycji roślinnych,
– ład, porządek i kolorystyka.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
- imię i nazwisko,
- adres,
- numer telefonu,
- kategorię konkursową,
- zgodę na udostępnienie wizerunku, a także ogrodu/balkonu i podanie wyników do
publicznej wiadomości.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych
A także dostarczenie maksymalnie 3 zdjęć ogrodu/balkonu

5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie
www.kalety.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 22.
6. Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2018 r. na
adres mailowy sekretariat@kalety.pl z dopiskiem KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
OGRÓD I BALKON lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kaletach – sekretariat, pok.
22. (preferowana wersja elektroniczna zdjęć na nośniku CD lub pendrive)
7. Zdjęcia zostaną zamieszczone na profilu Facebookowym Miasta Kalety, gdzie wyboru
najpiękniejszego ogrodu i balkonu dokonają nasi mieszkańcy, poprzez "polubienie" (tzw.
lajk) zdjęcia swojego faworyta.
3 Ogrody i 3 balkony, które otrzymają najwięcej "polubień" – zwyciężą w konkursie.
Etap głosowania internetowego potrwa od 16 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.
8. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej miasta Kalety
www.kalety.pl. Wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej, o której zwycięzcy
zostaną poinformowani pisemnie.
9. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze
ogrody oraz 3 najładniejsze balkony. Zwycięzcy otrzymają nagrody.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania wizerunku zwycięzców,
ogrodu/balkonu oraz podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej
wiadomości.

ZGŁOSZENIE
udziału w konkursie na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

imię i nazwisko ....................................................................................................................................................
adres ........................................................................................................................................................................
numer telefonu ....................................................................................................................................................

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:

□
□

najładniejszy balkon

najładniejszy ogródek przydomowy

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na:
- sfotografowanie mojego wizerunku,
- udostępnienie zdjęć mojego wizerunku oraz fotografii mojego ogrodu/balkonu na stronie internetowej Miasta Kalety
oraz profilu Facebookowym Miasta Kalety
- podanie tych fotografii wraz z danymi osobowymi do publicznej wiadomości.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu.

...............................................................
czytelny podpis

