REGULAMIN KONKURSU PN.
„NAJŁADNIEJSZA DEKORACJA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA
NA TERENIE MIASTA I GMINY KÓRNIK 2021 ROK”

§1
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Miasto i Gmina Kórnik z siedzibą przy Placu Niepodległości 1, 62-035
Kórnik.
§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1. Wyłonienie najładniejszych i najciekawszych dekoracji świąteczno-noworocznych na terenie
Miasta i Gminy Kórnik.
2. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Miasta i Gminy Kórnik, a w szczególności
podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku.
3. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu
podkreślenie zdolności, wyjątkowości aranżacji, uroku i radosnego nastroju w okresie
świąteczno-noworocznym.
4. Wyłonienie i nagrodzenie laureatów konkursu za osobisty wkład i rozwijanie walorów
estetycznych, upiększenie oraz uatrakcyjnienie zimowego wyglądu Miasta i Gminy Kórnik,
a także kultywowanie rodzinnych, polskich tradycji Bożonarodzeniowych, wpisujących się
w dziedzictwo narodowe.
5. Aktywizacja społeczności lokalnej i inspirowanie mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik do
współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
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§3
UCZESTNICY KONKURSU
Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik, którzy
są osobami fizycznymi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się
z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie zostaną
wykluczeni z udziału w Konkursie. W trakcie Konkursu decyzje o wykluczeniu podejmować
będzie Organizator. Decyzje te są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Uczestnik może zgłosić wyłącznie posiadaną przez siebie posesję lub swój balkon/okno
w budynku wielorodzinnym. Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez
organizatora Konkursu.
Konkurs ogłoszony zostaje w następujących kategoriach:
1) najładniejsza dekoracja budynku jednorodzinnego i/Iub posesji, na której budynek jest
posadowiony,
2) najładniejsza dekoracja balkonu/okna w budynku wielorodzinnym.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

1

§4
TRYB ZGŁOSZENIA DEKORACJI ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNEJ DO KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia (załącznik nr 1formularz zgłoszeniowy) świąteczno-noworocznej dekoracji posesji do Konkursu oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) od dnia 13 grudnia 2021 roku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.
2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz fotografią/fotografiami dekoracji należy przesłać na adres poczty
elektronicznej: bip@kornik.pl lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, w godzinach pracy Urzędu.
3. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie
internetowej: kornik.pl.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na dokonanie oględzin zgłoszonej do
Konkursu dekoracji i sporządzenie przez członków Komisji - jeżeli zajdzie taka potrzeba dodatkowych fotografii ww. dekoracji. O oględzinach posesji uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie.
5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej.
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§5
OCENA ZGŁASZANYCH DEKORACJI KONKURSOWYCH
Oceny dekoracji dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik.
W skład Komisji wchodzi pięć osób. Oceny dekoracji dokonywać będzie Komisja w składzie
minimum czterech osób.
Komisja dokonuje oceny na podstawie przesłanych fotografii przez uczestników Konkursu.
Komisja może przeprowadzić dodatkowo oględziny zgłoszonych dekoracji.
Przy dokonywaniu oceny pod uwagę będą brane m.in.:
1) wystrój świąteczny w obrębie całej posesji/balkonu,
2) iluminacje świąteczne rozświetlające ogród/balkon,
3) iluminacje świąteczne oplatające elewacje budynków/balkon,
4) nawiązanie do tradycji świąteczno - noworocznej,
5) walory estetyczne,
6) oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji/budynku/okien/płotu/balkonu,
7) harmonia z otoczeniem.
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 stycznia 2022 roku.
Wyniki konkursu opublikowane będą:
1) na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik,
2) w dwutygodniku „Kórniczanin”,
3) w mediach społecznościowych powiązanych z organizatorem Konkursu.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, przy czym nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca
w każdej z kategorii.
Każdy z Uczestników konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo
o terminie i miejscu ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika
konkursu oraz fotografii zgłoszonych do Konkursu posesji, a także do umieszczenia informacji
w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo, nieodpłatnej
i niewyłącznej licencji na publikację w miejscach wymienionych w ust. 5 powyżej
dostarczonych fotografii lub ich fragmentów.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu dla
poszczególnych kategorii, jeżeli nie nastąpi wpływ do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik co
najmniej trzech pisemnych zgłoszeń od Uczestników konkursu w każdej z kategorii.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Konkursu
podejmuje Organizator.
W sprawach nie przewidzianych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela: Violetta Górczak-Mieloch
tel. 618 972 619 i Irena Siwecka tel. 618 972 617.

§8
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)
informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest
Organizator konkursu Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą przy Placu Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik („Administrator”).
Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) przez
Organizatora konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy
konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu
uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie zdjęć posesji/budynku/fragmentu
budynku/ogródka/balkonu zgłoszonych do konkursu, w tym poza granicami kraju oraz do
wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, w przypadku nagrodzenia
Uczestnika.
Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę
Lewicką-Bachman. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: abi@umig.kornik.pl.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust.l lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3

10. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej
realizacji Konkursu.
11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

Zup. BURMISTRZA

'■rena Siwecka

Główny Special
ds. zamówień puDliy&nych

Górczak-Mieloch
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn.
„Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu pn.
„Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna
na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok”

imię i nazwisko Uczestnika konkursu

adres zamieszkania - lokalizacja dekoracji (ulica, nr budynku/mieszkania)

adres zamieszkania - lokalizacja dekoracji (kod pocztowy, miejscowość)

telefon

adres e-mail

w kategorii:
1) najładniejsza dekoracja budynku jednorodzinnego i/lub posesji, na której budynek jest
posadowiony*)
2) najładniejsza dekoracja bałkonu/okna w budynku wielorodzinnym*).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu pn.: „Najładniejsza dekoracja
świąteczno-noworoczna na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok” i akceptuję jego postanowienia.

Do formularza zgłoszeniowego dołączam fotografię/fotografie, prezentującą/prezentujące zgłoszoną do
konkursu dekorację posesji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do
Regulaminu).
Wyrażam zgodę na dokonanie oględzin zgłoszonej do konkursu dekoracji**) oraz na sporządzenie
przez członków Komisji - jeżeli zajdzie taka potrzeba - dodatkowych fotografii ww. dekoracji.

miejscowość i data
*) Niepotrzebne skreślić. Należy wybrać jedna z podanych kategorii.
**) O oględzinach posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

UWAGA
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z podpisaną zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz z fotografią/fotografiami dekoracji należy
przesłać na adres poczty elektronicznej: bip@kornik.pl lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik, u’ godzinach pracy Urzędu.

Załącznik nr 2 clo Regulaminu konkursu pn.
„Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok"

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w związku z uczestnictwem w konkursie pn.
„Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna
na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok”

imię i nazwisko Uczestnika konkursu

adres zamieszkania - lokalizacja dekoracji (ulica, nr budynku/mieszkania)

adres zamieszkania - lokalizacja dekoracji (kod pocztowy, miejscowość)

telefon

adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych moich danych osobowych w konkursie pn.
„Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok” (dalej
Konkurs). Mam świadomość, iż uczestnictwo w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail). Imię i nazwisko oraz adres
mogą być publikowane za pośrednictwem mediów wskazanych w poniższych oświadczeniach - za
odrębną zgodą.

miejscowość i data

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska / adresu *) na stronie internetowej Miasta i Gminy
Kórnik, w dwutygodniku „Kórniczanin” oraz w mediach społecznościowych powiązanych
z organizatorem Konkursu, w celu promocji wydarzenia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
miejscowość i data

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie/przedstawienie nadesłanej pracy
konkursowej (fotografii posesji) oraz fotografii posesji sporządzonych przez członków Komisji za
pośrednictwem mediów, związanych z konkursem, w prezentacjach pokonkursowych w różnych
formach utrwaleń.
miejscowość i data
*) Niepotrzebne skreślić

