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REGULAMIN KONKURSU PT. „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD RÓŻANY” 
 
 

1. Konkurs pt. „Najpiękniejszy ogród różany”, zwany w dalszej części Regulaminu 
„konkursem”, organizowany jest od 13.04.2022r. do 03.07.2022r.   

2. Organizatorem konkursu jest Gmina Łask, z siedzibą: Urząd Miejski w Łasku,  
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask,  tel. 043 676 83 37. 

3. Celem konkursu jest ukazanie piękna domowych lub działkowych ogrodów i rabat  
w których dominującą rolę wiedzie róża, królowa kwiatów. A także  zaangażowanie 
lokalnej społeczności w tworzenie estetycznego wizerunku naszej gminy. 

4. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy Łask, których 
ogrody znajdują się w granicach tej gminy. 

5. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na specjalnym formularzu, który jest 
załącznikiem do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na 
stronach internetowych www.lask.pl, www.festiwalroz.lask.pl oraz w Urzędzie 
Miejskim w Łasku (ul. Warszawska 14, 98-100 Łask) w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz w pokoju 37. 

6. Każde poprawnie złożone zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz oraz 
zdjęcia ogrodu na płycie CD lub pendrive. 

7. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 23.06.2022r. w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Łasku (ul. Warszawska 14, 98-100 Łask), z dopiskiem  
na kopercie: „8 Festiwal Róż- konkurs”. 

8. Formularz zgłoszeniowy złożony po wyznaczonym terminie nie będzie 
rozpatrywany. 

9. Konkurs rozstrzygnięty zostanie na podstawie werdyktu jury powołanego przez 
Organizatora. 

10. Jury oceni ogrodowe kompozycje na podstawie zdjęć przekazanych przez 
uczestników konkursu w formularzu zgłoszeniowym. Organizator  zastrzega sobie 
możliwość wykorzystania nadesłanych zdjęć – w realizowanych mat. promocyjnych, 
wydawniczych, lub organizacji  wystawy.  

11. Organizator dopuszcza możliwość osobistego objazdu komisji po zgłoszonych 
ogrodach. 

12. Jury zastrzega sobie możliwość nie wyłaniania zwycięzcy oraz przyznawania miejsc 
ex aequo. 

13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez 
Organizatora. Wyniki zostaną również opublikowane na stronach internetowych 
www.lask.pl, www.festiwalroz.lask.pl 

14. Wręczenie nagród nastąpi podczas 8 Festiwalu Róż, dnia 03.07.2022r. 
15. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu 043 676 83 37. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym 
Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie 
www.lask.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca  
lub odwołania konkursu w każdym  czasie,  bez podania przyczyny,  w szczególności   
w  razie  zmiany  sytuacji  epidemicznej  na  terenie  województwa łódzkiego.  

16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE pt. „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD RÓŻANY” 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………..………… 
Imię i nazwisko właściciela ogrodu 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres, pod którym znajduje się ogród zgłaszany do konkursu  

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dane do kontaktu (telefon, e-mail) 

 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w konkursie pt.  Najpiękniejszy 
ogród różany”  i akceptuję go w całości. 
 
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym pt. „Najpiękniejszy ogród 
różany” są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia formularza. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym  
w formularzu zgłoszeniowym. 
 

 
 
 
 

…………………………………….                           ……………………………………………….. 
       data               podpis 
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Klauzula informacyjna 
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w konkursie  

„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD RÓŻANY” 
 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(RODO) informujemy, że: 

 

Administratorem Danych jest: Urząd Miejski w Łasku (dalej: Administrator) ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, kontakt: 
1. na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl, 
2. telefonicznie: +48 43 676 83 00, 
3. pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej 

Inspektor Ochrony Danych 
W Urzędzie Miejskim w Łasku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lask.pl  

Cele przetwarzania, podstawa 
prawna przetwarzania, czas 
przechowywania 
poszczególnych kategorii 
danych 

Dane będą przetwarzane przez Administratora, w celu organizacji konkursu NAJPIĘKNIEJSZY 
OGRÓD RÓŻANY 

Podstawą przetwarzania jest art. 

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – realizacja obowiązku prawnego, 

2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kiermaszu, zaś po tym czasie będą 
archiwizowane przez okres 25 lat. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 
prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 
wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest brak możliwości udziału w konkursie NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD RÓŻANY 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

 


