Zarządzenie Nr WAO.0050.163.2022
Burmistrza Łomianek
z dnia 17 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Kwitnące Łomianki” na terenie Gminy
Łomianki
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:
§1.
Wprowadzam regulamin konkursu „Kwitnące Łomianki” – edycja 2022.
§2.
1. Organizatorem Konkursu „Kwitnące Łomianki” – edycja 2022 (zwany dalej „Konkursem”) jest
Gmina Łomianki (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację Konkursu.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Gminy Łomianki.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
§3.
1. Celem Konkursu jest zachęcanie mieszkańców Łomianek oraz osób posiadających
i prowadzących ogródki działkowe na terenie Gminy Łomianki do tworzenia ogrodów
z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze na terenie Gminy Łomianki, zgodnie
z zapisami Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki przyjętego
Uchwałą Nr LVI/449/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 kwietnia 2022 roku
w prawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki”
2. Kategorie Konkursu:
1) Ogród kwiatowy lub kwiatowo-warzywny,
2) Balkon, taras, ukwiecone okno,
3) Inicjatywa sąsiedzka – ogródek na terenie miejskim lub osiedlowym,
4) Ogródek działkowy.
3. Z konkursu wyklucza się obiekty projektowane, z nasadzeniami i pielęgnacją wykonywaną
przez profesjonalne firmy ogrodnicze.
4. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
1) estetyka obiektu,
2) ekologia – zastosowanie rozwiązań opartych na naturze, m. in.. wspierania
bioróżnorodności, sadzenia roślin tradycyjnych i rodzimych, kompostowanie, zbieranie
i wykorzystywanie wody deszczowej.

§ 3.
1.

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Łomianki oraz
osoby prowadzące ogródki działkowe na terenie Gminy Łomianki (zwani dalej łącznie
„Uczestnikami”).

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji
Konkursowej oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający.

3.

Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednakże Organizator nie zwraca kosztów związanych
z uczestnictwem w Konkursie poniesionych przez Uczestników.

4.

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do
Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika
z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.

5.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako „zgłoszenie”) i złożenie do Organizatora
drogą:
1) elektroniczną przez wysłanie skanu zgłoszenia na adres: um@poczta.lomianki.pl
z dopiskiem „Zgłoszenie w konkursie „Kwitnące Łomianki” lub
2) papierową przez dostarczenie zgłoszenia na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD,
DVD, Pendrive) lub papierowej.

6.

Formularze

zgłoszeniowe

dostępne

będą

do

pobrania

na

stronie

internetowej

https://www.lomianki.pl/, w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, ul.

Warszawska 71, ul. Parkowa 2, ul. Staszica 2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr
1 do Regulaminu.
7.

Załączenie zdjęć do zgłoszenia jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw
do ich wykorzystania.

8.

Zdjęcia w liczbie maksymalnej 5 sztuk załączone do zgłoszenia powinny być zapisane
w formacie JPG lub wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm. Wśród
nadesłanych zdjęć maksymalnie dwa powinny przedstawiać różne ujęcia ogólne i widok
obiektu z zewnątrz, pozostałe fotografie powinny prezentować kompozycje roślin oraz
rozwiązania oparte na naturze, bez prezentowania ujęć pojedynczych roślin oraz mebli
i wyposażenia obiektu.

9.

Przesłanie prawidłowego zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika zawierającego jego dane
osobowe jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz ogłoszenia jego Laureatów – 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 04.05.2016 r.) oraz przepisach
krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

10. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które
naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą
pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszą.
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie na
następujących warunkach:
1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość
opatrzenia wizerunku komentarzem;
2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice
– w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach
społecznościowych;
3) materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika będą służyły do informowania
o Konkursie i jego przebiegu;
4) wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika
w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.
12. Zgoda, o której mowa w ust. 11 dotyczy utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez
zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi
środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją
i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku Uczestników oraz
reprezentujących ich osób.
§ 4.
1.

Wyboru obiektów, które zostaną nagrodzone w Konkursie dokona Komisja Konkursowa
(dalej zwana ,,Komisją”).

2.

Skład Komisji ustala i powołuje Organizator.

3.

Komisja będzie składać się z 5-7 członków, w tym z:
1) przedstawicieli zespołu zadaniowego powołanego Zarządzeniem nr WAO.0050.94.2022
Burmistrza Łomianek z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Jednostki
Realizującej Projekt do realizacji inwestycji z zakresu małej retencji, błękitno-zielonej
infrastruktury i rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej na terenie Gminy Łomianki,
2) przedstawicieli Wydziału Promocji i Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miejskiego
w Łomiankach,
3) przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody,
4) zaproszonych przez Organizatora ekspertów zajmujących się edukacją ekologiczną.

4.

Komisja będzie podejmować decyzje większością głosów, przy czym w przypadku braku
rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji wybranym spośród członków
zespołu zadaniowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

5.

Zadaniem członków Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z Konkursem.

6.

Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika, który naruszył postanowienia
Regulaminu.
§ 5.

1.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 17.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

2.

Wizyty w terenie przedstawicieli Komisji w celu dokonania oceny zgłoszonych obiektów
odbędą się w terminie od 29.07.2022 r. do 19.08.2022 r., po uzgodnieniu dogodnego terminu
z Uczestnikami. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, Komisja może
podjąć decyzję o ocenie prac tylko na podstawie fotografii.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do dnia 09.09.2022 r., natomiast przekazanie
nagród nastąpi do 30.09.2022 r.

4.

Określone w Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury
społecznej, organizacyjnej bądź związaną z działaniem siły wyższej.
§ 6.

1.

W każdej kategorii wymienionej w §3 ust. 2 przyznawane będą nagrody rzeczowe:
1) ogród kwiatowy lub kwiatowo-warzywny – 3 laureatów z nagrodami,
2) balkon, taras, ukwiecone okno - 3 laureatów z nagrodami,
3) inicjatywa sąsiedzka – ogródek na terenie miejskim lub osiedlowym - 3 laureatów z
nagrodami,
4) ogródek działkowy - 3 laureatów z nagrodami.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż określony w niniejszym Regulaminie
podziału nagród, nieprzyznania nagrody w danej kategorii lub przyznania nagrody dodatkowej
dla wyróżniającego się zgłoszenia.

3.

Laureaci Konkursu otrzymają tabliczki pamiątkowe informujące o przyznaniu nagrody, które
zobowiązani będą do umieszczenia na nagrodzonych obiektach w widocznym miejscu.

4.

Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 30.09.2022 r. jest równoznaczne
z utratą prawa do nagrody.
§ 7.

1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu przez Uczestnika.

2.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, odwołania
Konkursu lub pewnych jego etapów.

4.

Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na
inne nagrody.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników,
w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestników.

6.

Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej do
Organizatora.

7.

Regulamin dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092
Łomianki, ul. Warszawska 71, ul. Parkowa 2 i ul. Staszica 2 oraz na stronie internetowej
https://www.lomianki.pl/.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej
Organizatora.

9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

10. Kontakt
z
Organizatorem
możliwy
jest
pod
adresem
e-mail:
daniel.jaszczuk@poczta.lomianki.pl, aleksandra.jankowska@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888
98 86, 22 888 98 42.

