REGULAMIN KONKURSU
„PIĘKNA POSESJA NIEROLNICZA NA TERENIE MIASTA I GMINY BRUSY”
§1 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Gmina Brusy
§2 Cel konkursu
Celem konkursu jest dążenie do podnoszenia walorów estetycznych posesji na terenie miasta
i gminy Brusy. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości
lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.
§3 Zasady uczestnictwa
1. W konkursie może wziąć udział osoby pełnoletnie będące właścicielem lub użytkownikiem
posesji.
2. Laureaci konkursu z 2019 roku nie mogą brać udziału w dwóch kolejnych edycjach
konkursu.
3. W konkursie zgłaszać można posesje nierolnicze i ogrody.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 1).
5. Zgłoszenia można składać w terminie do 27 maja 2019 r. w biurze interesanta Urzędu
Miejskiego w Brusach.
§4 Komisja konkursowa i zasady oceny posesji
1. Oceny zgłoszonych posesji dokona powołana przez Burmistrza Brus komisja składająca
się z min. 3 osób.
2. Do udziału w pracach komisji, zostanie zaproszona jedna osoba spośród laureatów trzech
pierwszych miejsc poprzedniej edycji konkursu.
3. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do Konkursu posesje w terminie do 7 czerwca 2019 r.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni trzy najładniejsze posesje.
Każdy członek komisji dokona oceny przyznając od 0 do 20 punktów uwzględniając
następujące kryteria:
 ogólne wrażenie ocenianego obiektu (ład i porządek na terenie posesji);
 układ kompozycyjny roślinności uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian
(w tym zachowanie rodzimych gatunków roślin);
 estetyka ogrodzenia i podjazdów;
 zastosowanie rozwiązań energooszczędnych i chroniących zasoby środowiska naturalnego
(np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, wykorzystywanie deszczówki).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania posesji oraz podania wyników
do publicznej wiadomości.
6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w wyznaczonym przez
Burmistrza Brus terminie.

KARTA ZGŁOSZENIA POSESJI DO KONKURSU
„PIĘKNA POSESJA NIEROLNICZA NA TERENIE MIASTA I GMINY BRUSY”
1. Imię i nazwisko właściciela posesji zgłoszonej do konkursu:
--------------------------------------------------------------------------------------------2. Dokładny adres posesji zgłoszonej do konkursu:
--------------------------------------------------------------------------------------------3. Numer telefonu kontaktowego
--------------------------------------------------------------------------------------------Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) przez Administratora Danych
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie zdjęć
oraz nagrań video (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) przedstawiających mój
wizerunek oraz moją posesję / ogród utrwalonych w związku z organizacją konkursu oraz
publikowanie ich za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów i środków masowego
przekazu.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest
Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach
przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować
się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych
pod adresem e-mail: iod@brusy.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
4. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.
5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony
danych osobowych.
7. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje
się przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji i promocji
konkursu "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy"
9. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie,
a dane nie będą podlegać profilowaniu.

……………………………………………..
data
czytelny podpis zgłaszającego

