
ZARZĄDZENIE NR 321/2020 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu "Najpiękniejsze posesje i balkony - Hrubieszów 2020" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin konkursu „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020”, 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta https://www.miasto.hrubieszow.pl/. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

Marta Majewska 
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Załącznik do zarządzenia Nr 321/2020

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 10 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020”

§ 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020” jest
Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

§ 2. 1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Hrubieszowa
w lokalu posiadającym balkon i/lub posesję z ogródkiem, którego aranżacja jest zgłaszana do Konkursu,
zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Urzędu Miasta Hrubieszów i jednostek podległych
Miastu.

§ 3. Celem Konkursu jest:

1) wyłonienie najładniejszych aranżacji w następujących kategoriach:

a) "Najpiękniejszy balkon 2020 r.",

b) "Najpiękniejsza posesja 2020 r.";

2) promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń i estetykę miasta;

3) promowanie pomysłowości i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni
miejskiej;

4) tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom poprzez wprowadzanie roślin dającym im pożywienie.

§ 4. 1. Termin składania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.
(decyduje data wpływu do Urzędu).

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na najładniejszą aranżację balkonu i posesji należy składać:

1) listownie na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500
Hrubieszów;

2) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-
500 Hrubieszów;

3) przesłać na adres e-mail:  komunalny@miasto.hrubieszow.pl  w formie skanu dokumentów.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu:

1) jedną autorską aranżację balkonu wykonaną w 2020 roku;

2) jedną autorską aranżację posesji wykonaną w 2020 roku.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik może zgłosić uczestnictwo w jednej lub w obu kategoriach. W przypadku składania
zgłoszenia przez jednego Uczestnika w obu kategoriach, każde zgłoszenie powinno być dostarczone na
oddzielnym formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

6. Do Zgłoszenia uczestnictwa należy dołączyć:

1) dokumentację fotograficzną w ilości od 2 do 5 zdjęć aranżacji balkonu lub posesji na nośniku
elektronicznym, zapisaną w ogólnodostępnym formacie jpg – zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 8;

2) oświadczenie zawarte w Zgłoszeniu uczestnictwa zawierające:

a) wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie,

b) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień,
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c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu,

d) wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych zdjęć.

7. Zgłoszenia, do których nie został załączony prawidłowo wypełniony wymagany załącznik lub
niedołączono wymaganego załącznik nie będą rozpatrywane.

8. Zdjęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 1, powinny ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz budynku
(tj. na tle budynku/elewacji) oraz od środka balkonu lub z posesji. Na zdjęciach nie mogą znaleźć się żadne
osoby, które można zidentyfikować. Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i aranżacji lub być
właścicielem praw autorskich do zgłaszanej aranżacji i zdjęć. Uczestnik, który nie będzie posiadał
wyłącznych autorskich praw majątkowych do aranżacji i zdjęć, powinien złożyć oświadczenie o sytuacji
prawnej prac oraz o swoich uprawnieniach. Na tej podstawie Organizator podejmie decyzję, czy dopuścić
takie zgłoszenie do konkursu.

§ 5. 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie internetowe. Laureatami konkursu zostaną
uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów w każdej z kategorii.

2. Głosowanie internetowe przeprowadzone zostanie w terminie od 24 sierpnia do 6 września 2020 r.
Link do głosowania w konkursie podany zostanie na stronie Urzędu Miasta Hrubieszów
https://www.miasto.hrubieszow.pl/.

§ 6. 1. Wyniki Konkursu ogłoszone będą do 15 września 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta
Hrubieszów.

2. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu.

§ 7. 1. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii "Najpiękniejszy balkon 2020 r." zostaną przyznane
przez Organizatora nagrody w wysokości:

1) 400,00 zł brutto – za I miejsce,

2) 300,00 zł brutto – za II miejsce,

3) 200,00 zł brutto – za III miejsce.

2. Autorom najlepszych aranżacji w kategorii "Najpiękniejsza posesja 2020 r." zostaną przyznane przez
Organizatora nagrody w wysokości:

1) 400,00 zł brutto – za I miejsce,

2) 300,00 zł brutto – za II miejsce,

3) 200,00 zł brutto – za III miejsce.

3. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub gdy Uczestnik w terminie 30 dni od
ogłoszenia wyników konkursu nie przekaże danych niezbędnych do wypłacenia nagrody przez Organizatora
lub zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie wypłacona.

§ 8. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu oraz do odstąpienia od Konkursu
gdy:

1) wpłynęły mniej niż dwa Zgłoszenia w każdej kategorii;

2) gdy żadna ze zgłoszonych do Konkursu aranżacji balkonu lub posesji nie spełni warunków niniejszego
Regulaminu.

§ 9. 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. Burmistrz
Miasta Hrubieszowa, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów;

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych - telefon 84 696 23 80, e-mail: iod@miasto.hrubieszow.pl adres do
korespondencji: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500
Hrubieszów;

3) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do
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konkursu aranżacji, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, wydania przyznanych
w konkursie nagród;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest wyrażenie przez nich
zgody na to przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e "RODO";

5) odbiorcami danych osobowych Uczestników konkursu będą podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych oraz osoby będące w posiadaniu
materiałów prasowych dotyczących konkursu, a także internauci odwiedzający strony internetowe;

6) dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od zakończenia konkursu, a następnie będą one
przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat od końca roku, w którym konkurs miał
miejsce;

7) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto
Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8) Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) podanie danych osobowych Uczestników konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest
wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo
w konkursie.

§ 10. Postanowienia końcowe:

1)  załączone do Zgłoszenia zdjęcia pozostają u Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu;

2) koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
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Załącznik do Regulaminu konkursu „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020”

„Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020”

Formularz zgłoszeniowy

Kategoria aranżacji

Najpiękniejszy balkon 2020 r. / Najpiękniejsza posesja 2020 r. *

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

……………………………………………………..

Adres korespondencyjny

…………………………………………..………….

Telefon

………………………………................................

E-mail

………………………………......................

Zgłaszam udział w konkursie „Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020”

Imię i nazwisko właściciela/właścicieli nieruchomości:

………………………………………………………………………….........................................

Adres (miejscowość, ulica, nr domu – lokalizacja obiektu)

…………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że:

• wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie,

• zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,

• jestem autorem nadesłanych zdjęć i aranżacji/ jestem właścicielem praw autorskich do zgłaszanej
aranżacji lub zdjęć*,

• zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, które znajdują się
w regulaminie konkursu,

• wyrażam zgodę na publikację zgłoszonych zdjęć do konkursu na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego Hrubieszów, Facebook Hrubieszów Miasto z Klimatem oraz w materiałach prasowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszenia przez Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-
500 Hrubieszów w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do konkursu aranżacji, wyłonienia
laureatów konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych (wizerunku) utrwalonych podczas
uroczystości wręczenia nagród w ramach konkursu w postaci fotografii z ww. konkursu – w formie
papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszów,
Facebook Hrubieszów Miasto z Klimatem i materiałach prasowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu w kategorii
„Najpiękniejsze posesje i balkony – Hrubieszów 2020” oraz informacyjnych Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym:

- brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu zgłoszenia uniemożliwi
uczestnictwo w konkursie;

- brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku spowoduje brak możliwości
opublikowania zdjęć lub nagrań, na których Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony.

Zostałam/Zostałem poinformowana/y, że udzielenie zgody jest dobrowolne oraz że w każdej chwili mam
prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłam/em. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej
cofnięciem.

………………………………

Data i podpis zgłaszającego

*niepotrzebne skreślić
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