Lilia Ogrodnika
Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w Gminie Uniejów / edycja III
Regulamin Konkursu

§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu „Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród i balkon w Gminie
Uniejów, zwanego dalej „konkursem”, jest Urząd Miasta w Uniejowie.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w
każdym momencie jego trwania.
§2
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Uniejów, będący właścicielami lub
dzierżawcami nieruchomości, przy/na których znajdują się zgłaszane do konkursu ogrody
lub balkony.
2. Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu mogą brać udział nie w następnej, lecz dopiero w
kolejnej edycji np. laureaci edycji II mogą zgłosić się do konkursu dopiero w edycji IV w
2019 r. W III edycji konkursu (ogłoszonej w 2018 r.) nie mogą brać udziału laureaci II
edycji, która trwała w 2017 r. W III edycji konkursu mogą brać udziału laureaci I edycji,
która trwała w 2016 r.
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane ogródki działkowe.
§3
Kategorie konkursowe
1. Komisja konkursowa przyzna nagrody w 3 kategoriach:
a) ogród przydomowy miejski (na terenie miasta Uniejów) lub wiejski (na terenie
sołectw w gminie Uniejów),
b) ogród przyjazny turyście (ogród przy obiektach oferujących usługi noclegowe
w mieście i gminie Uniejów),
c) balkon.
2. Swoją nagrodę przyznają również Internauci w głosowaniu internetowym. Szczegóły
organizacyjne głosowania internautów zostały opisane w § 8 niniejszego Regulaminu.
§4
Komisja konkursowa
1. Nagrody przyznaje Komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu Konkursu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

3. Komisja konkursowa ocenia ogrody i/lub balkony na podstawie kryteriów określonych
w punkcie 1 § 7 niniejszego Regulaminu.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) osobiste obejrzenie ogrodów i/lub balkonów zgłoszonych do konkursu,
b) wybór ogrodów lub balkonów nominowanych do nagrody głównej w poszczególnych
kategoriach,
c) wybór zwycięzców (po 1 w każdej kategorii).
§5
Zgłoszenia
1. Wymogiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie następujących
warunków:
a) dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) drogą
elektroniczną na adres liliaogrodnika@uniejow.pl lub złożenie osobiście w Dziale
Promocji w Urzędu Miasta w Uniejowie w terminie wyznaczonym w punkcie 2 § 6
niniejszego Regulaminu. Karty można pobrać ze strony www.uniejow.pl (zakładka:
Urząd, Pliki do pobrania) lub pobrać w wersji papierowej w Dziale Promocji Urzędu
Miasta w Uniejowie.
b) udostępnienie ogrodu i/lub balkonu Komisji konkursowej w celu jego obejrzenia
i sfotografowania. Przedstawiciel (Sekretarz) Komisji konkursowej skontaktuje się z
uczestnikiem telefonicznie w celu umówienia dogodnego dla obu stron terminu
spotkania. W przypadku, gdy trzykrotna próba skontaktowania się z uczestnikiem
nie powiedzie się lub uczestnik odmówi wpuszczenia do ogrodu Komisji
konkursowej lub fotografa, zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału
w konkursie.
2. Zalecane jest dołączenie do karty zgłoszenia max. 5 zdjęć ogrodu lub balkonu. Należy je
dostarczyć w formie cyfrowej lub wydrukowanej. Zdjęcia w formie cyfrowej o wielkości
500 kB do 3 MB powinny być przesłane drogą mailową wraz z wypełnioną kartą
zgłoszenia w formacie .jpg lub .tiff. Zdjęcia w formie wydrukowanej powinny mieć format
10x15 cm i być w pełnej gamie kolorów (rodzaj papieru jest obojętny) oraz zostać
dostarczone wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Wszystkie fotografie muszą być opisane
(dane właściciela ogrodu / balkonu i data, w którym były wykonane oraz krótka informacja
co przedstawiają). W przypadku braku możliwości osobistego wykonania i dostarczenia
zdjęć przez osoby zgłaszające, zdjęcia te po uzgodnieniu terminu spotkania wykonuje
przedstawiciel Organizatora (pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie).
3. Dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu
konkursu.
4. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jeden ogród lub balkon.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ogrodu lub balkonu do konkursu ponoszą
uczestnicy.
§6
Harmonogram konkursu
1. Konkurs zostaje ogłoszony dnia 05.06.2018 r.
2. Termin zgłoszenia poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i ewentualnych
zdjęć mija dnia 30.06.2018 r. (sobota) o godz. 16.00.

3. Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami zwycięskich ogrodów i balkonów zostaną
opublikowane najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta w
Uniejowie: www.uniejow.pl
4. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany w dniu ogłoszenia wyników
konkursu.
§7
Kryteria oceny przez Komisję konkursową
1. Komisja konkursowa oceni zgłoszenia do konkursu według następujących kryteriów:
a) zastosowanie roślinności rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła),
b) pomysłowość kompozycji,
c) widoczność kompozycji z zewnątrz,
d) zastosowanie i estetyka małej architektury ogrodowej,
e) nakład pracy własnej w zaprojektowaniu, utrzymaniu i pielęgnowaniu ogrodu /
balkonu,
f) dostępność dla turystów (w przypadku kategorii ogród przyjazny turyście).
2. Każdy z członków Komisji konkursowej przyznaje punkty za stopień spełnienia
poszczególnych kryteriów. O miejscu uczestnika decyduje suma uzyskanych punktów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Komisja
konkursowa może nie wybrać laureata w danej kategorii, jeśli żaden ze zgłoszonych
kandydatów nie spełnia wymagań.
3. Od oceny Komisji konkursowej nie można się odwołać.
§8
Głosowanie internautów
1. Internauci wybierają jednego zwycięzcę spośród wszystkich zgłoszonych ogrodów lub
balkonów.
2. Głosowanie zostaje ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
(www.uniejow.pl).
3. Głosowanie internautów będzie trwać w terminie od 01.07.2018 r. do 15.07.2018 r. (przez
2 tygodnie). Organizator konkursu ma prawo zmienić (skrócić, przedłużyć, zmodyfikować
zaplanowane daty) termin głosowania internetowego bez podawania przyczyny.
Organizator zobowiązuje się do podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie
terminu głosowania internetowego w sposób, w jaki głosowanie zostało ogłoszone.
4. Głosowanie internautów odbywa się wyłącznie za pomocą formularza internetowego
zamieszczonego na stronie www.uniejow.pl w aktualnościach. Można głosować tylko na
jedno wybrane zgłoszenie spośród wszystkich zgłoszonych ogrodów i balkonów
(niezależnie od kategorii). Jedna osoba może zagłosować tylko raz (z jednego adresu IP
komputera można zagłosować tylko raz).
5. O miejscu uczestnika decyduje suma uzyskanych głosów.
6. Wyniki głosowania internetowego zostaną podane do publicznej wiadomości w kolejnym
dniu roboczym następującym po dniu, w którym zakończono głosowanie. Wyniki
głosowania internetowego zostaną podane na stronie www.uniejow.pl w aktualnościach.
W dniu ogłoszenia wyników głosowania internetowego uczestnicy konkursu zostaną
poinformowani osobiście o tych wynikach drogą telefoniczną i/lub mailową.
7. Od oceny głosowania internautów nie można się odwołać.

§9
Nagrody
1. Zwycięzcy (Laureaci) poszczególnych kategorii oraz Zwycięzca głosowania internautów
otrzymują:
a) tablicę – odznakę „Lilia Ogrodnika”,
b) indywidualne konsultacje ze specjalistami z branży ogrodniczej.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują:
a) bony na zakup materiałów ogrodniczych,
b) dyplomy uczestnictwa,
c) promocję w prasie lokalnej i regionalnej.
3. Przyznana uczestnikowi nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na
jej równowartość pieniężną. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody
osobom trzecim.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród.
§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu
jest Urząd Miasta w Uniejowie. Dane są szczególnie chronione przy zastosowaniu środków
zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, w tym m.in. kontaktowania
się z uczestnikami, wyboru nominowanych i zwycięzców, ogłoszenia wyników i promocji
konkursu i jego laureatów.
3. Dane będą opracowywane i/lub porównywane w celu wyłonienia nominowanych
i zwycięzców. Za zgodą uczestnika dane przetwarzane będą również w innych celach
określonych przez Administratora.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Ponadto
uczestnik jest zobowiązany do informowania organizatora o zmianach danych.
5. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez uczestnika lub niewyrażenie
przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu
uniemożliwia jego uczestnictwo w konkursie.

