
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA ,,NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANY ŚWIĄTECZNIE DOM I OGRÓD" 

 

I. Cel Konkursu 

 
Konkurs dotyczy kultury i sztuki oraz ma na celu kultywowanie tradycji świąteczno 
noworocznych. Celem konkursu jest zachęcenie i inspirowanie mieszkańców do dbania o 
piękno i estetykę otoczenia oraz zwiększenie atrakcyjności wsi Zawada w okresie świąteczno-
noworocznym. 

 
II. Organizator Konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nasza Zawada oraz Sołectwo Zawada. 

 

III. Udział w Konkursie 

 
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy miejscowości 

Zawada, którzy dokonają zgłoszenia w określonym w regulaminie terminie. 
2. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii: 

 
                              -najpiękniej udekorowany – dom i ogród. 

 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji uczestnictwa oraz zgoda na 

wykonanie fotografii iluminacji świetlnych (według załączonego wzoru) do dnia 

30.12.2021r. poprzez adres e-mail: naszazawada1@gmail.com lub w wersji tradycyjnej 

(deklaracja oraz zgoda) dostarczona do jednej z niżej wymienionych osób: 

Artur Pikos ul.Luboszycka 41 

Sebastian Moczko ul.Nowa16 

Sebastian Klotka ul.Kępska 17 

4. Do konkursu mogą zgłaszać udekorowane świątecznie budynki, dom oraz ogród 

wyłącznie  osoby tam zamieszkujące. 

5. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje regulamin, zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, ze spełnia wszystkie warunki 
określone niniejszym regulaminie. 

 

IV. Harmonogram 

 
• do dnia 30 grudnia 2021r. dostarczenie zgłoszenia udziału w konkursie.  

• do dnia 6 stycznia2022r. - ogłoszenie wyników konkursu 

 
V. Komisja Konkursowa 

 
1. Wyboru zwycięzców dokonuje komisja, w składzie komisji znajdują się 

przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Zawada oraz Sołectwa Zawada.  

 
VI. Nagrody 

 
1. Organizator konkursu przewiduje nagrody za I, II, III miejsce. 

 

 



 
 

 
DEKLARACJA ZGLOSZENIA UDZIALU W KONKURSIE 

NA ,,NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANY SWIĄTECZNIE DOM I  OGRÓD" 

 
                   Imię i nazwisko 

 

 
 

Dokładny adres położenia nieruchomości 

 

 
 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a)  deklaruję przystąpienie do konkursu na ,,Najpiękniej udekorowany  

świątecznie dom i ogród" i zgłaszam udział w ww. Konkursie. 

 
 

 

 

 

 

(podpis Uczestnika) 

 
 

Wyrażam  zgodę*  na  podanie  moich  danych  osobowych  wraz  z załączonymi 

fotografiami posesji do publicznej wiadomości i wykorzystanie wizerunku iluminacji 

świetlnych w celu promocji   konkursu. 
Niniejsze zezwolenie dotyczy wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów: 

- jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 

- obejmuje   wszelkie   formy   publikacji,   za   pośrednictwem   dowolnego   medium , 

w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na portalach 

społecznościowych,  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu , 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz  nie  w 

formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

 

(podpis Uczestnika)



 

 

 

lnformacja Administratora -  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r., 

zwanego dalej RODO 

 
I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasza Zawada z 

siedzibą  na ul.Luboszycka 43 
 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawiewyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 
RODO. w następujących celach: 

a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału.  

b. Umożliwienie przeprowadzenie konkursu. 

c. Opuplikowaniu informacji o laureatach. 

d. Archiwizacji dokumentacji. 
 
 

3) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora  

danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wyniki konkursu będą publikowane.  
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji. 
 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i 

jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 
 

 
                     (Miejscowość, data)                                                                                 (Podpis zgłaszającego) 
                         

 
 

 


