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Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 

ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 

 

REGULAMIN 
KONKURSU BOTANICZNEGO DLA SENIORÓW 60+ 

1. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie PARAMUS z siedzibą: ul. 3 Maja 14; KRS nr 0000653100 

oraz Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz z siedzibą: Wieprz 700; 

34-381 Radziechowy,  

kontakt: gckptrw@gmail.com, numer telefonu 504 612 786. 

2. TERMINARZ: 

6 sierpnia 2021 – ogłoszenie konkursu 

6 września 2021 – zakończenie naboru zgłoszeń 

8 września 2021 – zakończenie naboru prac 

7-10 września 2021 – terminy wizji w ogrodach 

13 października 2021 – ogłoszenie wyników konkursu 

3. PRZEDMIOT I CELE KONKURSU ORAZ SPOSÓW OCENY: 

Przedmiotem Konkursu jest wybór najpiękniejszego ogrodu, balkonu i parapetu ziołowego.  

Konkurs z uwagi na pandemię dopuszcza dwie możliwości dokonania oceny:  

- wizytę wizyjną dokonaną przez jury konkursowe (wizja dokonana będzie w terminie 7-10 września 

2021 r.) 

- na podstawie zgłoszenia prezentacji lub materiału filmowego. Prezentacja powinna składać się z 5 – 

10 zdjęć wraz z opisem lub stanowić materiał video (3-5 minut). W przypadku prezentacji balkonu lub 

parapetu dużą rolę będzie miał opis każdej z rosnących roślin.  

 

Wyboru oceny należy dokonać przy zgłoszeniu do konkursu.  

 

Celem Konkursu jest: 

 Wyłonienie najpiękniejszego ogrodu, balkonu lub parapetu ziołowego. 

 Kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej. 

 Zachęcanie wszystkich pokoleń do prezentowania swoich umiejętności artystycznych. 

 Zachęcenia mieszkańców do zwiększenia wiedzy o roślinach. 

 Integracja mieszkańców gminy oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i artystycznym. 

4. WARUNKI UCESTNICTWA W KONKURSIE 

PROJEKT PN. „AKTYWNI 100%!”  
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1. Terminowe zgłoszenie pracy (do 6.09.2021 r.) na adres: gckptrw@gmail.com (z wpisem w tytule 

maila „KONKURS BOTANICZNY DLA SENIORÓW”) wraz z podpisanymi i wypełnionymi: 

formularzem zgłoszenia i zgodami RODO (skan). 

2. Uczestnicy mogą startować we wszystkich kategoriach jednocześnie 

3. Zgłoszenie grupowe podlega takiej samej ocenie i sposobie nagradzania jak indywidualne.  

4. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Seniorzy mogą zgłaszać do 

konkursu ogrody (lub balkony, czy parapety) znajdujące się na terenie nieruchomości, których 

są właścicielami lub nieruchomości, które zamieszkują.  

5. Uczestnicy są proszeni o dokonanie nagrania filmowego i dostarczenie tego pliku (układ poziomy, 

prosimy o zamocowanie urządzenia nagrywającego, np. telefonu lub kamery, do statywu lub w inny 

stabilny sposób) wraz z Kartą Zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) oraz wypełnionymi i 

podpisanymi zgodami na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zgodnie z załącznikami) w 

nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2021 r., drogą mailową (gckptrw@gmail.com). Prosimy o 

zachowanie wiadomości zwrotnej, która jest potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia! 

6. Prezentacja ogrodu może być utworzona w formie referatu ze zdjęciami lub prezentacji w Microsoft 

PowerPoint.  

7. Film lub prezentację należy przesłać internetowo za pomocą wybranej platformy do przesyłania 

danych, typu wetransfer.com lub Dysk Google (http://drive.google.com) na adres: 

gckptrw@gmail.com (w wpisem w tytule maila „KONKURS BOTANICZNY DLA SENIORÓW”) 

jako plik formatu MP4 lub AVI. Korzystając z platform do zdalnego przesyłania danych, należy 

zwrócić uwagę na zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez dostawców wybranych 

usług (https://wetransfer.com/legal/privacy lub https://policies.google.com/privacy). 

8. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów 

nagrywania obrazu i dźwięku, najlepiej nie niższych niż: rozdzielczość pozioma filmu to 720p, 

minimalna przepływność osadzonego dźwięku to 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo). 

9. Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane w terminie od momentu ogłoszenia konkursu.  

5. KRYTERIA OCENY i KATEGORIE: 

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: adekwatność pracy względem tematu konkursu, 

oryginalność ujęcia tematu, walory estetyczne i botaniczne, wiedzę uczestników na temat roślin oraz 

wykonanie artystyczne prezentacji.  

6. KATEGORIE OCENY: 

I – OGRODY   

II – BALKONY  

III – PARAPETY ZIOŁOWE  

7. JURY: 

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje.  

Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i rozdziału nagród powierza się 

Komisji. 

8. NAGRODY: 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Pula nagród wynosi 6 000 zł.  

9. ZGŁOSZENIA oraz DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

mailto:gckptrw@gmail.com
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3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody uzupełnienia protokołu 

konkursowego oraz ogłoszenia wyników. 

DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest Gminne 

Centrum Promocji Turystyki Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700 34-381 Radziechowy. Kontakt z 

Administratorem: tel. 33 860 15 79 mail: biuro@cowkulturze.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych e-mail: iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl.  

2. Klauzula informacyjna jest załączona do niniejszego Regulaminu 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników w Internecie oraz w związku z 

wydaniem nagrody.  

3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

4. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku wykonawców i ich dzieł 

konkursowych w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

5. Wszelkie kwestie sporne, a nieujęte w Regulaminie, rozstrzygają Organizatorzy.  

  

mailto:iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl
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Gminne Centrum Kultury, 

Promocji, Turystyki  

Radziechowy-Wieprz  

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

„Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz,  

Wieprz 700, 34-381 Radziechowy;  

NIP 5532308830, REGON: 072933520 

 

2. Inspektorem ochrony danych w Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-

Wieprz jest Beata Leńczuk-Bachmińska,  

tel. 33 860 15 79 mail: iod.gckpt@radziechowy-wieprz.pl 

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celach związanych z działalnością GCKPT 

Radziechowy-Wieprz oraz korzystaniem z jego oferty na podstawie   USTAWY z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania 

danych, innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po zaprzestaniu korzystania ze zbiorów, na podstawie 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie.  

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących na ruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z oferty 

GCKPT Radziechowy-Wieprz. 

 


