
REGULAMIN KONKURSU 

„NAJŁADNIEJSZY OGRÓD GMINY RYBNO” 

EDYCJA 2021 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Gmina Rybno. 

 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

1. Podniesienie estetyki ogrodów przydomowych na terenie Gminy Rybno. 

2. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy                     

i o ochronę środowiska. 

3. Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Rybno dbałości o estetykę najbliższego 

otoczenia. 

4. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku miejscowości z terenu Gminy Rybno. 

5. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ 

na podniesienie wyglądu i estetyki miejscowości Gminy Rybno. 

6. Inspirowanie mieszkańców do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery 

poprzez upiększanie swoich ogrodów przydomowych kwiatami, krzewami i drzewami 

ozdobnymi. 

7. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek 

Gminy Rybno. 

8. Motywowanie mieszkańców Gminy Rybno do rozwijania pasji ogrodniczych 

sprzyjających zdrowemu i aktywnemu wypoczynkowi. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele budynków jednorodzinnych, 

wielorodzinnych. 

2. Przedmiotem oceny są ogrody położone w granicach administracyjnych Gminy Rybno. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie komisji. 

4. Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu 

i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte                      

w powyższym regulaminie. 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: właściciela obiektu 

bądź współwłaściciela. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa udziału. 



3. Zgłosić do konkursu można się osobiście poprzez złożenie formularza udziału                     

w konkursie, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.gminarybno.com lub 

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rybno. 

5. Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca 2021 roku do siedziby Urzędu Gminy Rybno, 

ul. Długa 20, 96-514 Rybno. 

 

V. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Wójta Gminy Rybno. 

2. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem obiektu terminie, dokona 

wizytacji zgłoszonego do udziału w konkursie obiektu. 

3. Członkowie komisji przyznają punkty za poszczególne elementy podlegające ocenie. 

4. Komisja konkursowa decyduje w drodze głosowania w sprawach nieuregulowanych 

zapisami niniejszego regulaminu. 

5. Prace komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego z całości prac. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 września 2021r. 

 

VI. KRYTERIA OCENY 

1. Przy ocenie zgłoszonych ogródków pod uwagę brane będą m.in. 

a) Ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne, 

b) Różnorodność roślin, 

c) Pomysłowość i oryginalność, 

d) Dodatkowe elementy architektury ogrodowej, 

e) Ciekawostki i kompozycje roślinne, 

f) Utrzymanie zieleni, stan trawnika, 

g) Ład, porządek i kolorystyka. 

 

VI. NAGRODY 

1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. 

2. Kolejność miejsc wynika z punktacji Komisji konkursowej. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Nagrody w konkursie przyznane zostaną laureatom miejsca I, II i III. 

5. Fundatorem nagród będzie Gmina Rybno. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie. 

7. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość 

pieniężną. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. 

8. Lista laureatów konkursu oraz zdjęcia zostaną opublikowane w lokalnych środkach 

masowego przekazu oraz na stronach Urzędu Gminy Rybno. 

 

http://www.gminarybno.com/


VIII. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik Konkursu, podając swoje dane osobowe i składając zgłoszenie do Konkursu 

wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora konkursu, w celach 

promocyjno-marketingowych 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 Uczestnika obejmować będzie następujący zakres 

danych: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres korespondencyjny, 

c. adres ogrodu przydomowego zgłoszonego do konkursu, 

d. telefon kontaktowy 

oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

przetwarzanie i opracowywanie, a także zmienianie, udostępnianie i usuwanie,                   

a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). 

5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo 

wglądu do danych oraz ich poprawiania. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na sfotografowanie i wykorzystanie ich wizerunku                   

w materiałach promocyjno - marketingowych i lokalnych mediach zdjęć zgłoszonych 

do Konkursu ogrodów przydomowych w zakresie wynikającym ze złożonych 

oświadczeń umieszczonych w karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

8. Udzielenie zgody na wykorzystanie zdjęć ogrodu oraz wizerunku poszczególnych 

Uczestników zgodnie z niniejszym Regulaminem i w zakresie w nim wskazanym jest 

warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 


