
 

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 18 lipca 2019 r. 

 
w sprawie ogłoszenia Konkursu „Gmina Karczew w kwiatach” 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r,  

poz. 506) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się Konkurs „Gmina Karczew w kwiatach” zwany dalej konkursem. 

 

§ 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie konkursu  

stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

Karol Chróścik 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



ZAŁĄCZNIK  

do ZARZĄDZENIA Nr 79/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA  

Z dnia 18 lipca 2019 r. 

 

Regulamin konkursu „Gmina Karczew w kwiatach” 

Organizator konkursu  

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Karczewa. 

2. W imieniu Burmistrza Karczewa prace związane z konkursem koordynuje Wydział 

Organizacji i Nadzoru.  

 

Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Karczew z wyjątkiem członków 

Komisji Konkursowej i ich rodzin. 

2. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku Gminy Karczew oraz 

zachęcanie do dbałości o estetykę miejsca, w którym żyjemy. 

3. Konkurs polega na nagrodzeniu najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji 

najbliższego otoczenia domowego (ogrodów,. balkonów, tarasów, skwerów, parapetów 

zewnętrznych na elewacjach budynków, itp.) z wykorzystaniem naturalnej, żywej zieleni, 

kwiatów i innych elementów dekoracyjnych. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie swojego udziału na 

formularzu zgłoszeniowym, który stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

5. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć do Biura Obsługi Mieszkańców 

w Urzędzie Miejskim w Karczewie w kopercie z dopiskiem: Konkurs „ Gmina Karczew w 

Kwiatach” w terminie do 19 sierpnia 2019 do godz. 16.00. 

 

Przebieg Konkursu 

1. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 18 lipca do 19 sierpnia 2019 roku. Przez cały ten 

okres uczestnicy Konkursu muszą dbać i pielęgnować zgłoszoną przez siebie 

nieruchomość np.: ogród, balkon, taras, skwer. 

2. W oparciu o nadesłane zgłoszenia Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 

Karczewa, dokona oceny obiektów w okresie od 25 lipca do 24 sierpnia 2019 roku po 

uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z uczestnikami Konkursu terminu wizyty Komisji 

konkursowej. 

3. Komisja konkursowa przy ocenie obiektów będzie brała pod uwagę: 

1) ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość, oryginalność, 

2) kompozycję kolorystyczną, 

3) elementy małej architektury (donice kwiatowe, ławki, pergole, huśtawki ogrodowe itp.). 

4. Zgłoszenia rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: 

1) najładniejszy balkon, taras, parapet zewnętrzny, elewacja budynku, 

2) najładniejszy ogród i skwer. 

5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 września 

2019 r. podczas Dożynek Gminnych w Piotrowicach. Dla zwycięzców Konkursu 

przewidziane są talony do sklepu ogrodniczego w wysokości: 

a) 600 zł za zajęcie I miejsca, 

b) 400 zł za zajęcie II miejsca, 

c) 200 zł za zajęcie III miejsca  

w każdej kategorii..  

6. Talon musi być sfinalizowany w całości. Nie ma możliwości wydania reszty, ani zamiany 

na gotówkę. 

 

 



Postanowienie końcowe 

 

1. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacji i Nadzoru 

Urzędu Miejskiego w Karczewie pod nr tel. (22) 780 65 16 w. 104. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania ocenianych obiektów, publikacji zdjęć 

w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie, na profilu 

społecznościowym Gminy Karczew oraz do podania do publicznej wiadomości danych 

osobowych laureatów Konkursu. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu 

jeżeli nie wpłyną do Urzędu Miejskiego w Karczewie co najmniej 3 zgłoszenia.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną 

do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.  

5. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia 

Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.  

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Z up. Burmistrza 

Karol Chróścik 

Zastępca Burmistrza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie  

„Gmina Karczew w kwiatach” 

1. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................... 

2. Dokładny adres zgłoszonej nieruchomości: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

... ................................................................................................................................................................  

3. Telefon kontaktowy: ....................................................  

4. Zgłoszenie dotyczy (właściwe podkreślić): ogrodu, balkonu, tarasu, skweru, parapetu zewnętrznego 

na elewacji budynku, otoczenie firmy, inne: 

.................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb związanych z organizowanym konkursem oraz na publikowanie zdjęć 

mojego ogrodu.  

 

………………………………….. 

                                                                                                                   (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd Miejski w Karczewie, 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. 

(22) 780 65 16. 

2. Jest możliwość skontaktowania się z inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

poprzez e-mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: (22) 780 65 16 , wew. 123 lub wysyłając 

zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w celu przeprowadzenia Konkursu „Gmina Karczew w Kwiatach”, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające) 

5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania 

wskazanego w pkt. 3 w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia, 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj; art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe 

uczestnictwo w Konkursie „Gmina Karczew w Kwiatach” 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                  (data, czytelny podpis) 

 

 


