Regulamin konkursu
,,MÓJ OGRODOWY RAJ’’
Na najpiękniejszą zieleń w Gminie Tychy w 2018 r.

§ 1.
Cel konkursu

Celem konkursu jest budowanie świadomości proekologicznej oraz estetycznej wśród mieszkańców
Tychów. Pełna harmonii zieleń pomaga kształtować właściwy rozwój zachowań społecznych oraz
integruje mieszkańców. Konkurs ma zachęcać tyszan do budowania terenów zieleni na własnych
nieruchomościach, ukwiecania ogrodów przydomowych jak i Rodzinnych Ogródków Działkowych, co
podnosi estetykę danej nieruchomości a dzięki temu zwiększa atrakcyjność miasta.
§ 2.
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych.
2. Konkurs odbywa się pod szczególnym patronatem Prezydenta Miasta Tychy.

§ 3.
Czas trwania i kategorie

1. Konkurs trwa: od 30.04.2018 r. - 31.08.2018 r.
2. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach obiektów:
1) Ogrody przydomowe.
2) Ogródki działkowe Rodzinne Ogrody Działkowe.
§ 4.
Zgłoszenie do konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający ogrody przydomowe oraz ukwiecone
i zagospodarowane zielenią ogródki działkowe ROD, zlokalizowane na terenie Gminy Miasta
Tychy.
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miasta Tychy oraz Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych w Tychach.
3. Aby zgłosić obiekt do konkursu, należy wypełnić i złożyć organizatorowi ,,Kartę zgłoszenia’’,
której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Karta zgłoszenia
oraz Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej
www.tzuk.tychy.pl, oraz w siedzibie.
5. Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych w Tychach lub przesłać na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w
Tychach, ul. Budowlanych 67, 43-100 Tychy. Dopuszcza się także zgłoszenie w formie
elektronicznej wysyłając skan prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia na adres mail.:
j.galuszka@tzuk.tychy.pl lub biuro@tzuk.tychy.pl

6. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31.05.2018 r. Zgłoszenie następuje w dniu, kiedy
prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia znajdzie się w siedzibie organizatora.
7. Zgłoszenia muszą zawierać wypełnione wszystkie wymagane pola w załączniku nr 1.
W przypadku niewypełnienia któregokolwiek pola, uczestnik może zostać niedopuszczony do
udziału w Konkursie.
8. Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia obiektu.

§ 5.
Zasady prowadzenia konkursu

1. Prowadzenie konkursu polega na wyborze najpiękniejszego zgłoszonego obiektu. Kryteria
wyboru stanowią w szczególności: estetyka zagospodarowania ogrodu (ogólne wrażenie),
ukwiecenie, estetyka ogrodzenia, pracochłonność, różnorodność i inne. Szczegółowe kryteria
oceny określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Ocena obiektów odbywać się będzie poprzez przeprowadzone przez komisję konkursową
oględziny w dniach od 07 – 21.06.2018 r. oraz w dniach 06 - 17.08.2018 r. Właściciel zgłoszonej
nieruchomości wyraża zgodę na wejście komisji konkursowej na dany teren w celu
sfotografowania obiektu. O dokładnym terminie oględzin uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo w oparciu o dane zawarte w zgłoszeniu.
3. W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania się z właścicielem obiektu zgłoszonego do
konkursu nie powiedzie się lub właściciel odmówi udzielenia zgody na wejście komisji
konkursowej na teren obiektu, albo też będzie nieobecny przy oględzinach Uczestnik zostanie
wykluczony z konkursu.

§ 6.
Komisja konkursowa

1. W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby z czego w oględzinach obiektów konkursowych
będą uczestniczyły co najmniej 3 osoby.
2. Członków Komisji powołuje i odwołuje Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w
Tychach.
3. Członkom Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej pracach.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad powołania składu Komisji.
5. Komisja konkursowa w szczególności:
1) Przeprowadza oględziny.
2) Dokonuje oceny obiektów w oparciu o określone niniejszym regulaminem kryteria ocen.
3) Przyznaje nagrody i wyróżnienia.
4) Dokonuje wykluczenia uczestników.
5) Prowadzi korespondencję z uczestnikami.
6. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o głosowanie. W przypadku równej liczny głosów za i
przeciw, decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. W konkursie zostaną przyznane nagrody: pierwsza, druga i trzecia w każdej z poszczególnych
kategorii. Komisja może przyznać również wyróżnienia.
8. Pierwsze miejsce zajmie obiekt, który zdobędzie największą liczbę punktów w danej kategorii i
analogicznie drugie i trzecie miejsce. W przypadku równej ilości punktów komisja konkursowa
przez głosowanie wyłoni zwycięzcę.

9. Za przyznane pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii uczestnicy otrzymują
dyplomy i nagrody. Nagrody i dyplomy mogą również zostać przyznane za wyróżnienie.
10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość pieniężną.
Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Uczestnik może
jednak na każdym etapie konkursu cofnąć zgłoszenie, co jest równoznaczne z wykluczeniem
z konkursu.
11. Laureaci nagród i wyróżnień o tym fakcie zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą
elektroniczną w oparciu o dane wskazane w karcie zgłoszenia.
12. Opublikowanie listy laureatów konkursu nastąpi na stronie www.tzuk.tychy.pl
13. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 21.09.2018 r. O terminie
wręczenia nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą
elektroniczną w oparciu o dane wskazane w zgłoszeniu. W przypadku nieobecności laureatów
przy wręczeniu nagród – nagrodę można będzie odebrać u organizatora po wcześniejszym
umówieniu terminu.

§ 7.
Dane osobowe oraz wizerunek uczestników.

1. Uczestnik Konkursu, podając swoje dane osobowe i przesyłając zgłoszenie do Konkursu
wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora Konkursu, w celach promocyjnomarketingowych związanych z konkursem, a także w celu prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.
2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zakresie w
nim wskazanym jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i
zgłaszania żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8.
Wykluczenie osoby.
1. Wykluczenie osoby oznacza, iż jej zgłoszenie nie jest brane pod uwagę przy ocenie obiektu,
oznacza także wygaśnięcie prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w
Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa. W tym celu może żądać
od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź
przełożenia określonych dokumentów.
3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również
odmowy przyznania zwycięzcy nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub
niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody.
4. O wykluczeniu uczestnik powinien zostać poinformowany w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.

§ 9.
Koszty uczestnictwa.
1. Wszelkie koszty własne uczestnictwa w poszczególnych etapach Konkursu ponoszą
Uczestnicy.

