
REGULAMIN KONKURSU
"NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA GMINY STOSZOWICE" – 2021

Do konkursu mogą przystąpić:
 mieszkańcy Gminy Stoszowice

Terminy związane z konkursem:
 23 lipca – ogłoszenie konkursu,
 do 17 sierpnia – zgłoszenie do konkursu,
 do 21 sierpnia – analiza i ocena zgłoszeń
 22 sierpnia – ogłoszenie wyników konkursu podczas Dożynek Gminnych
Kategorie:
 ogródki przy domkach jednorodzinnych,
 ogródki przy blokach wielorodzinnych,
Tryb zgłaszania:
 warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  wypełnienie  karty  zgłoszenia  według
załącznika do regulaminu,
 druk karty zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych www.goksirsg.pl
oraz www.stoszowice.pl, a także w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10.
 zgłoszenia należy składać w GOKSiR Stoszowice (Srebrna Góra, ul. Letnia
10), można wysłać drogą pocztową na adres: GOKSiR Stoszowice, ul. Letnia 10,
57-215 Srebrna Góra)  z dopiskiem ”Najpiękniejsza posesja  Gminy Stoszowice
2021” lub mailowo: ilona@goksir.stoszowice.pl 
 do zgłoszenia można dołączyć max. 5 zdjęć w formie papierowej lub na płycie
CD. Jeżeli nie ma możliwości wykonania zdjęcia należy zaznaczyć to na karcie
zgłoszenia.
Sposób realizacji konkursu:
 komisja  konkursowa  oceniająca  zgłoszenia  składa  się  z  przedstawicieli
organizatorów,
 nagrody fundowane są przez organizatorów i sponsorów,
 nagrodzone i wyróżnione obiekty zostaną podane do publicznej wiadomości,
 nagrody  należy  odebrać  osobiście  w  dniu  rozstrzygnięcia  konkursu;
nieodebrane nagrody w ciągu 7 dni w siedzibie GOKSiR do godz. 15.00 zostaną
przekazane na cele charytatywne,
 organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  przerwania,  zmiany  lub
przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych,
 fotografie stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
„NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA GMINY STOSZOWICE” - 2021

Imię i nazwisko .....................................................................................................................................................

Telefon .................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania .............................................................................................................................................

Zgłaszający .........................................................................................................................................................

Telefon ................................................................................................................................................................

Informuję, że zgłoszenie dotyczy kategorii*):

Okna i balkony

    Ogródki przy domkach jednorodzinnych

Ogródki przy blokach wielorodzinnych

Ogródki przy placówkach oświatowych, 
pawilonach handlowych, usługowych i innych.

*) postaw krzyżyk w lewym okienku

TAK
NIE

Proszę o sfotografowanie: 
W załączeniu – max. 5 fotografii

Uczestnictwo w powyższej imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i  wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby  reklamowo – marketingowe zarówno przez Gminny Ośrodek  Kultury,

Sportu  i  Rekreacji  w  Stoszowicach  oraz  Gminę  Stoszowice.  Uczestnik  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych

osobowych,  ich  poprawiania  oraz  żądania  zaprzestania  przetwarzania  swoich  danych.  Żądanie  zaprzestania

przetwarzania  swoich  danych  osobowych  jest  jednoznaczne  z  rezygnacją  z  udziału  w  imprezie.  Administratorem

Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna

Góra.  Inspektor  Danych  osobowych  Krystyna  Kawecka  tel.  748164552,  e-mail:  biuro@goksir.stoszowice.pl  

w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  Stoszowicach.  

...........................................................................................
                (imię i nazwisko zgłaszającego)

Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

.........................................................................................
                  (imię i nazwisko zgłaszającego) 

mailto:ilona@goksir.stoszowice.pl
http://www.stoszowice.pl/
http://www.goksirsg.pl/

