
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 
BURMISTRZA CEDYNI 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia piątej edycji konkursu - pierwszej edycji internetowej pn. „Kwiatami  Cedynię 
upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną 

o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.   Ogłaszam piątą edycję konkursu,  a jednocześnie pierwszą edycję internetową pn. „Kwiatami  
Cedynię  upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną 
o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, zwanym dalej Konkursem. 

2. Zgłoszenia do konkursu odbywają się drogą internetową, a ocena zostanie dokonana na podstawie zdjęć. 

§ 2.  Powołuję  Komisję  Konkursową, która oceni na podstawie zdjęć i przeprowadzi internetowy konkurs, 
zwaną  dalej Komisją, w składzie: 

1) Piotr Głowniak (Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni) – przewodniczący Komisji, 

2) Piotr Krupiński (Radny Rady Miejskiej w Cedyni) – wiceprzewodniczący Komisji, 

3) Małgorzata Karwan (Zastępca burmistrza Cedyni) – członek Komisji; 

4) Stanisława Kopczyńska (instruktor w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu) – członek Komisji; 

5) Ryszard Matecki (Muzeum Regionalne w Cedyni) – członek Komisji, pełniący jednocześnie funkcję 
sekretarza. 

§ 3.  Regulamin Konkursu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 4.  Regulamin Pracy Komisji stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 5.  Obsługę organizacyjno–administracyjną Komisji zapewnia Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. 

§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Cedyńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu. 

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Cedyni 
 
 

Adam Zarzycki 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 70/2020  

Burmistrza Cedyni  

z dnia 18 maja 2020 r. 

REGULAMIN KONKURSU  

pn. „KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY”  

na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń 

publiczną 

 o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1) niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pn. „Kwiatami 

Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon i posesję zwany 

dalej Konkursem oraz określa warunki uczestnictwa w nim; 

2) organizatorem Konkursu jest Gmina Cedynia, a wszystkie sprawy dotyczące konkursu 

realizuje Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, pl. Wolności 4, 74-520 Cedynia; 

3) celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego ogrodu przydomowego, balkonu oraz 

posesji lub przestrzeni publicznej  w gminie Cedynia; 

4) konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy;  

5) konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Cedynia, w tym             

do właścicieli ogrodów przydomowych, balkonów i posesji. W konkursie mogą brać 

udział również sołectwa, które wytypują atrakcyjnie zagospodarowaną przestrzeń 

publiczną w obrębie sołectwa; 

6) udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny; 

7) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej i podpisanej Karty 

Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu; 

8) zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu; 

9) regulamin konkursu jest udostępniony na stronach internetowych Gminy Cedynia: 

www.cedynia.pl, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, plac Wolności 1,                           

74-520 Cedynia, tel. 91- 414 40 06, e-mail: cedynia@cedynia.pl; 

10)  konkurs prowadzony jest w języku polskim; 
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11)  organizatorowi konkursu przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyny. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

§ 2. Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najładniejszego ogrodu przydomowego, 

balkonu, posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia.  

CEL KONKURSU  

§ 3.1. Zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia. 

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych       

przez mieszkańców gminy w swoich ogrodach, na balkonach, posesjach i przestrzeni 

publicznej. 

3. Zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie 

środowiska naturalnego. 

HARMONOGRAM KONKURSU 

§ 4.1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 10.06.2020 r. pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na 

najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną oraz powołania 

Komisji Konkursowej. 

2.  Termin dostarczania kart zgłoszeniowych: od 10.06.2020 r. do 10.07.2020 r. 

3.  Ocena zgłoszeń do konkursu przez Komisję Konkursową: od 10.07.2020 r.                        

do 10.08.2020r. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 10.08.2020 r. w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 5. 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszeniowej w terminie od 10.07.2020 r. 

2. Zgłoszenia mogą dokonać właściciele i współwłaściciele ogrodów, przedstawiciele zarządu 

osiedla, mieszkań, wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańcy sołectw.  

3. Karty zgłoszeniowe należy składać w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu plac Wolności 

4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 lub przesłać pocztą/kurierem na 

adres: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu pl. Wolności 4 74-520 Cedynia do dnia   

10.07.2020 r., do godziny 17.00 w zamkniętym opakowaniu/kopercie z dopiskiem   Konkurs 

pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy”. 

4. W przypadku wysyłania zgłoszenia do konkursu pocztą lub kurierem decyduje data 

wpływu do Urzędu Miejskiego w Cedyni. 
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5. Zgłoszenia dostarczone po terminie wskazanym w § 5 ust. 3 nie będą rozpatrywane przez 

Komisję Konkursową. 

6. Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem do konkursu ponosi uczestnik konkursu. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni i osoby 

wchodzące w skład Komisji oraz ich najbliżsi (małżonkowie, dzieci). 

8. Przetwarzanie przez Gminę Cedynia danych osobowych w celu prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odbywa się na 

podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w 

związku z artykułem 6 ust. 1 lit. e RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest wykonanie ZARZĄDZENIE NR 

70/2020 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia czwartej 

edycji konkursu pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, 

balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Cedyni. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 6.1. Oceny zgłoszeń pod względem spełniania wymagań formalnych i merytorycznych 

dokonuje Komisja Konkursowa podczas przeglądu fotografii zgłoszonych ogrodów, 

balkonów i posesji w terenie. 

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykonania fotografii zgłoszonych 

ogrodów, balkonów i posesji w celach przeprowadzenia konkursu oraz publikacji na stronie 

internetowej organizatora. 

3. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych ogrodów, balkonów, posesji i przestrzeni publicznej 

w oparciu o ustalone kryteria oceny poprzez przyznanie określonej liczby punktów 

przewidzianych dla danego kryterium. 

4. Kryteria konkursu: 

 a) kreatywność, oryginalność, ciekawe aranżacje i kompozycje roślinności: 0 – 35 pkt, 

 b) walory estetyczne i architektoniczne (wykorzystanie architektury ogrodowej, 

 elementów zdobniczych, zagospodarowanie strefy wypoczynku, elewacja i wygląd 

 budynku itp.): 0 – 35 pkt,  

 c) różnorodność roślinności i jej utrzymanie : 0- 30 pkt . 

5. Oceny punktowej danego zgłoszenia dokonuje każdy z członków Komisji Konkursowej, 

wg wzoru: 

a + b + c = maksymalnie 100 pkt 
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suma punktów, jakie dany ogród, balkon, posesja i przestrzeń publiczna otrzyma w konkursie, 

to suma ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej. 

6. Za najlepszy zostanie uznany ogród, balkon, posesja i przestrzeń publiczna, które uzyskają 

najwyższą liczbę punktów. 

7. Komisja sporządza protokół z przebiegu i wyniku konkursu, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu i przedkłada Burmistrzowi Cedyni             

do zatwierdzenia.  

NAGRODA 

§ 7. 1. Konkurs będzie przebiegać w czterech kategoriach:  

 1) najładniejszy ogród przydomowy; 

 2) najładniejszy balkon; 

 3) najładniejsza posesja; 

 4) najładniejsza przestrzeń publiczna. 

2. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne dla każdej z kategorii: 

 1) za I miejsce- nagroda w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych); 

 2) za II miejsce – nagroda w  wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych); 

 3) za III miejsce - nagroda w  wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych).  

3. Nagroda zostanie przekazana przez organizatora na podstawie protokołu Komisji 

Konkursowej. 

4. Komisja może przyznać wyróżnienia w formie dyplomów. 

5. Poza nagrodzonymi, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy 

uczestnictwa. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

§ 8. 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 10.08.2020 r., na stronie internetowej 

Gminy Cedynia, adres: www.cedynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Cedyni. 

2. Laureat / laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu,            

po zatwierdzeniu wyników przez organizatora konkursu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 70/2020 

Burmistrza Cedyni  

z dnia 18  maja  2020 r. 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ KONKURSU  

pn. „KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY” 

na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną 

 o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni 

 

 § 1. Komisja obraduje na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Komisji 

Konkursowej. 

 § 2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

 § 3. Posiedzenie Komisji jest uznane za prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim           

co najmniej połowa składu. 

 § 4. 1. Wyboru laureata konkursu dokonuje się w oparciu o ustalone kryteria oceny, 

określone w § 6 ust. 4 Regulaminu Konkursu. 

2. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych ogrodów, balkonów i posesji lub przestrzeni 

publicznej poprzez fotografię. 

 § 5. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 § 6.1. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia. 

3. Podpisany protokół jest przedstawiany do zatwierdzenia Burmistrzowi Cedyni. 

 § 7. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Do konkursu: pn. KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY na najładniejszy ogród 

przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną o nagrodę  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni. 

 

Imię i nazwisko 
 

Adres do 

korespondencji, 

telefon, e-mail 

 

Kategoria konkursu 

(zakreślić właściwe) 

 

 

 

Ogród 

przydomowy 

 

 

 

Balkon 

 

 

 

Posesja 

 

 

 

Przestrzeń 

publiczna 

Krótki opis 

zgłaszanego ogrodu 

przydomowego, 

balkonu, posesji, 

przestrzeni 

publicznej wraz z 

lokalizacją (adres) 

 

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu 
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w konkursie określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo. 
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu konkursu  
i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

 
 …………………………….. 

Data oraz imię i nazwisko 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż na: 
- nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku  
 
............................……….…………………………………………………………………...….……………………….......................... 

(imię i nazwisko) 
 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia, wg następujących sposobów rozpowszechniania: 

 
1) na internetowej stronie centrum kultury, gminy -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

2) w wydawnictwach i broszurach promocyjnych -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

Zgoda udzielona na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994  r.  o  prawie  
autorskim  i  prawach pokrewnych. 

…………………………….. 
Data oraz imię i nazwisko 
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Obowiązek informacyjny 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie  

z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, 

na jakich będzie się to odbywało. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowana przez 
Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: 
sekretariat@ckcedynia.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 600 017 434, e-mail: info@michalniescioruk.pl 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO czyli przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. e RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym jakim jest wykonanie ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA CEDYNI  
z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia piątej edycji konkursu pn. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na 
najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Cedyni. 
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 
- osoby korzystające ze strony internetowej cedynia.pl, ckcedynia.pl 
- osoby zainteresowane działaniami promocyjnymi COKiS; 
5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia konkursu lub przez okres ewentualnych roszczeń, dane 
osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres minimum jednego roku.  
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od 
administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje 
u administratora obowiązek nieumieszczania wizerunku dziecka wg podanych sposobów rozpowszechniania. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane. 
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 
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