Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/2022
z dnia 20 maja 2022 roku
Regulamin konkursu fotograficznego
„Kwitnący ogród lub balkon”
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
− promocja nasadzeń sprzyjających pszczołom i innym owadom,
− promocja cennych walorów przyrodniczych terenu gminy Krobia,
− zaangażowanie mieszkańców do promowania obszaru gminy oraz sadzenia
kwitnących roślin sprzyjającym owadom,
− dbałość o własną posesję i balkon jako wkład w poprawę wizerunku gminy,
− propagowanie pomysłowości aranżacji architektury zieleni.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Krobia.
2. Terytorium wykonywanych zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar gminy
Krobia.
3. W konkursie udział biorą wszystkie zdjęcia wraz z formularzami prawidłowo zgłoszone do
dnia 19 lipca 2022 r. do końca dnia, tj. godz. 24:00.
4. Każdy uczestnik może złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi (w godzinach pracy
Urzędu) nagrane na płycie CD/DVD maksymalnie 2 zdjęcia przedstawiające zaaranżowany
ogród lub balkon o rozdzielczości co najmniej 2592 x 1944 px (1 mega pixel), max 3MB lub
poprzez wysłanie zdjęć na pocztę elektroniczną pod adresem: os@krobia.pl z dopiskiem
„Konkurs kwitnący ogród lub balkon”. W przypadku złożenia lub przesłania więcej niż 2
zdjęć, ocenie podlegają dwie, losowo wybrane fotografie.
5. Każde zdjęcie musi być opisane poprzez podanie tytułu oraz miejsca wykonania fotografii,
które należy wskazać w formularzu dołączonym do płyty CD/DVD lub zdjęć wysłanych
pocztą elektroniczną. Zdjęcia muszą być oryginalne i nie poddane obróbce.

6. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Fotografie muszą być zrobione na własnej posesji, a w innym
przypadku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Naruszenie przez Uczestnika
powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów
niniejszego regulaminu.
8. Zdjęcia mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Gminy Krobia oraz na profilu
portalu Facebook.
§4
CZAS TRWANIA I KRYTERIA OCENY KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 maja 2022 r. i trwa do dnia 19 lipca 2022 r. do końca
dnia (zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Krobi w godzinach pracy, tj. do
godziny 15:00, natomiast pocztą elektroniczną do godziny 24:00).
2. Zdjęcia dostarczone po terminie nie będą podlegać ocenie.
3. Zgłoszenie kwalifikować się będzie do konkursu po dostarczeniu kompletu wymaganych
dokumentów, tj. maksymalnie 2 zdjęcia wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do dnia
10 sierpnia 2022 r.
5. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora konkursu.
6. Wyłonienie Laureatów konkursu odbędzie się na podstawie zdjęć ogrodu lub balkonu
w gminie Krobia, które wyróżniają się pod względem ilości, różnorodność, kwitnących,
miododajnych i sprzyjających owadom roślin, oryginalnej i naturalnej aranżacji, oraz
wpisania się w cel konkursu.
7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
8. Zdjęcia nagrane na płycie CD/DVD wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb organizacji
konkursu przez Urząd Miejski w Krobi, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu
Miejskiego w Krobi (Biuro obsługi klienta, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub przesłać na

pocztę elektroniczną pod adresem: os@krobia.pl z dopiskiem: „Konkurs kwitnący ogród
lub balkon”.
9. Koszty ewentualnej przesyłki pokrywa uczestnik; przesyłkę należy przesłać tak,
aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.
10. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Dostarczone zdjęcia niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.

§5
NAGRODY
1. Organizator Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc oraz dla 5
pierwszych osób prawidłowo zgłoszonych do konkursu upominki w postaci nasionek łąki
kwietnej, a dla pierwszych 2 osób dodatkowo pendrive. Organizator przewiduje także
możliwość przyznania wyróżnień.
2. Nagrody:
I miejsce- wyroby pszczelarskie, nasiona łąki kwietnej, bon do sklepu ogrodniczego
na kwotę 200 zł, planer ogrodnika,
II miejsce- wyroby pszczelarskie, nasiona łąki kwietnej, bon do sklepu ogrodniczego
na kwotę 150 zł, książka o tematyce ogrodniczej,
III miejsce- wyroby pszczelarskie, nasiona łąki kwietnej, bon do sklepu ogrodniczego
na kwotę 100 zł, książka o tematyce ogrodniczej.
3. Wyniki konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na stronie
internetowej Organizatora (www.krobia.pl) oraz na profilu portalu Facebook Organizatora.
4. Uczestnicy konkursu osobiście odbiorą nagrody oraz upominki w Urzędzie Miejskim
w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora
konkursu (np. podczas eventu organizowanego z okazji Wielkiego Dnia Pszczół), o których
mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od informacji o ich przyznaniu.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału stanowi akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
automatyczne wyrażenie zgody Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych takich
jak imię i nazwisko na stronie internetowej oraz na profilu portalu Facebook Organizatora
Konkursu.

2. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich zdjęć
do celów konkursowych oraz promocji gminy Krobia.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponoszą uczestnicy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych
od Organizatora.
5. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. Przystępując do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik
Konkursu oświadcza, że:
1) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć.
2) Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach Organizatora w czasie trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu.
3) Wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii (z prawem
sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na stronach internetowych
Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych
i marketingowych obszaru Gminy Krobia, w szczególności na utrwalanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby,
w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie
dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
4) Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii,
a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których
mowa w pkt. 1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1,
63-840 Krobia), lub pod numerem telefonu 573-789-557. Osoba do kontaktu: Karolina Jeż.

