Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza:

XXV KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY I ZAZIELENIONY
BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
Głównym celem konkursu jest upiększenie miasta, powiększenie jego zasobów zieleni oraz
podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych naszego najbliższego otoczenia.
REGULAMIN KONKURSU:
I. W konkursie będą oceniane balkony, okna lub ogrody obiektów położonych na terenie Miasta
Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie
formularza konkursowego.
II. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:
I – balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych,
II – ogrody przydomowe,
III – ogrody działkowe.
III. Zgłoszenia obiektów do kategorii III dokonuje zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Wybór obiektów do kat. III zostanie przeprowadzony przez wewnętrzne komisje utworzone
przez Rodzinne Ogrody Działkowe, które wybiorą max. trzy zgłoszenia do konkursu.
IV. Oceny obiektów zgłoszonych do konkursu dokonuje komisja powołana przez Prezydenta
Miasta Wejherowa. Informacja o oględzinach zostanie przekazana uczestnikom konkursu
telefonicznie.
V. Uczestnik konkursu składając zgłoszenie zgadza się na wykonanie dokumentacji
fotograficznej i filmowej w trakcie oględzin obiektu przez komisję konkursową.
VI. Komisja będzie oceniała zgłoszone obiekty w kategorii I i II wg następujących kryteriów:
ogólny wyraz estetyczny; różnorodność roślin; kompozycja kolorystyczna roślin,
pomysłowość kompozycji, walory upiększające; aspekt ekologiczny (np. zbiornik na
deszczówkę, domki dla owadów, kompostownik, nieużywanie środków chemicznych do
ochrony roślin czy sztucznych nawozów)
VII. Komisja będzie oceniała obiekty w kategorii III wg następujących kryteriów: ogólny wyraz
estetyczny, nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie; ogródek warzywno-owocowy i jego
utrzymanie; elementy małej architektury; aspekt ekologiczny (np. zbiornik na deszczówkę,
domki dla owadów, kompostownik, nieużywanie środków chemicznych czy sztucznych
nawozów)
VIII. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy
(załącznik do regulaminu), który jest dostępny na stronie internetowej miasta
www.wejherowo.pl lub w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (Kancelaria Ogólna,
ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo).

IX. Zgłoszenie należy złożyć pisemnie do 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim (ul. 12 Marca
195, 84-200 Wejherowo) lub wysłać za pomocą platformy ePUAP (/6119kdkwc7/skrytka).
X. Komisja wyłoni I, II i III miejsce z każdej kategorii w terminie do 31 sierpnia 2022 r. za
zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień
i dodatkowych nagród.
XI. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
XII. Istnieje możliwość zgłaszania do konkursu obiektów w kategorii I i II przez organizatorów, po
uprzednim uzyskaniu zgody posiadacza obiektu.
XIII. Organizator nie odpowiada za naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestników
konkursu oraz inne osoby.
XIV. W razie naruszenia niniejszego Regulaminu Uczestnik konkursu może zostać wykluczony.
XV. Decyzje organizatora w sprawach związanych z konkursem są ostateczne.
XVI. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Wejherowa
udostępnionych przez uczestników konkursu w karcie zgłoszenia jest Prezydent Miasta
Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera, 84-200 Wejherowo.
XVII. Prezydent Miasta Wejherowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w Urzędzie Miasta Wejherowa poprzez adres email: iod@um.wejherowo.pl.
XVIII. Przekazanie przez uczestników konkursu danych osobowych organizatorowi ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie.
XIX. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury
konkursowej. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który
wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
XX. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest
niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00)

