
REGULAMIN KONKURSU  

 NA NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONY I OŚWIETLONY

DOM/OGRÓD/BRAMĘ LUB BALKON/OKNO 

 

1. Celem konkursu jest podniesienie estetyki Gminy Skwierzyna w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego Roku. 

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

a) domu, rozumie się przez to dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, budynek 

zamieszkania zbiorowego (np. wspólnoty); ogród/brama rozumie się przez to  

elementy/miejsca znajdujące się pod konkretnym adresem na terenie Gminy Skwierzyna. 

b) balkon/okno, rozumie się przez to elementy/miejsca znajdujące się pod konkretnym 

adresem na terenie Gminy Skwierzyna.   

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy (osoby fizyczne) Gminy 

Skwierzyna, którzy w sposób szczególny upiększą swój* dom/bramę/ogród/balkon/okno  

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz złożenie pisemnej 

deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Deklaracje będą 

przyjmowane do dnia 31 grudnia 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 

w Skwierzynie (pokoju nr 4).  

5. Rozstrzygnięcie nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich zgłoszeń przez komisję 

konkursową powołaną przez Burmistrza Skwierzyny.  

6. Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, technikę wykonania oraz estetykę 

dekoracji. 

7. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 

a) najładniej przystrojony i oświetlony dom, ogród, brama 

b) najładniej przystrojony i oświetlony balkon, okno 

8. Burmistrz zastrzega prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby uczestników 

(poniżej 5 w każdej kategorii). 

9. Do konkursu można zgłosić się tylko w jednej kategorii.   

10. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach: 

a) najładniej przystrojony i oświetlony dom, ogród, brama 

b) najładniej przystrojony i oświetlony balkon, okno 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 stycznia 2020r. 



12. Laureatom zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w poszczególnych 

kategoriach – I, II i III miejsce. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo, iż komisja może przyznawać wyróżnienia. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych. 

15. Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania 

usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

a) Zgłoszenie i udział w Konkursie jest dobrowolny. 

b) W celu organizacji Konkursu Urząd Miejski w Skwierzynie pozyskuje od osób 

zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Deklaracji zgłoszenia do 

udziału w konkursie. 

c) Zgłaszając udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej 

zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, bądź żądania 

usunięcia danych z bazy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. W przypadku 

skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie. 

d) Informacje dotyczące sposobu organizacji Konkursu dostępne są na stronie Urzędu 

Miejskiego w Skwierzynie. 

16. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Skwierzyny. Dane osobowe (w 

zakresie zgodnym z Deklaracją zgłoszenia do udziału w konkursie) podawane są 

dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Zbierane są 

przez Urząd Miejski w Skwierzynie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji 

Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie 

będą podlegały dalszemu przetwarzania, ani poddawane profilowaniu, nie będę również w 

oparciu o niepodejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą 

udostępniane odbiorcą zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą, jej opiekunowi 

prawnemu przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, co do przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych oraz zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować 

usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Konkursie, ma prawo również złożyć 

skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powoła osobę 

nadzorującą prawidłowości przetwarzania danych osobowych, z którą można 

skontaktować się pod adresem: inspektor@todo-krp.pl. 

* właściciele, użytkownicy 


