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Załącznik nr 1 do zarządzenia  

REGULAMIN X edycji KONKURSU 
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ogród przyjazny rodzinie  
i turystom” zwany dalej Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olszynie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 91. 

2) Konkurs ma zasięg wojewódzki i odbywa się w dniach od 24 maja do 30 czerwca 2021 r. 
 
II. CEL KONKURSU 
 
Celem konkursu jest: 

1) Promowanie pomysłów oraz nowatorskich rozwiązań w organizacji ogrodu wyłącznie  
w gospodarstwach rolnych, w tym gospodarstwach agroturystycznych (do 5 pokoi). 

2) Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego urządzania zagród 
wiejskich, w szczególności aranżowania ogrodów.  

3) Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia 
oraz zaszczepienie w ludziach tej pasji. 

4) Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów w gospodarstwach rolnych na obszarach 
wiejskich w województwie warmińsko – mazurskim. 
 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1) Uczestnikami Konkursu są rolnicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych  
(do 5 pokoi), posiadający w swojej zagrodzie ogród przydomowy zaaranżowany w ciekawy 
sposób. 

2) Z udziału w Konkursie wykluczone są obiekty będące laureatami poprzednich 3 edycji.  
3) Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z co najmniej pięcioma zdjęciami bądź krótkiego 
filmu (do 5 min) prezentującego ogród będący przedmiotem konkursu. Nadesłane zdjęcia/filmy 
powinny ukazywać aktualny wygląd ogrodu tzn. zdjęcia/filmy należy wykonać w maju lub 
czerwcu 2021 r. w sposób ukazujący ogród z różnych perspektyw (zdjęcia powinny zostać 
nadesłane w formacie JPG, natomiast filmy w formacie mp4 lub AVI) na jeden z podanych 
poniżej kontaktów: 

 e-mail: r.kierska@w-modr.pl 

 tel.: 665 892 846 

 listownie na adres: 
                               Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Olsztynie 
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn 

 
4) Uczestnik zgłaszający fotografię czy film oświadcza, że są one jego autorskim dziełem, do którego 
uczestnik posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie. Zabronione jest jakiekolwiek 
wykorzystywanie lub kopiowanie prac osób trzecich jak też fotografowanie czy filmowanie ogrodów 
nie będących w posiadaniu uczestnika.  
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IV. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Przedmiotem Konkursu jest ogród przydomowy zlokalizowany w gospodarstwie rolnym,  
w tym gospodarstwie agroturystycznym (do 5 pokoi). Ocenie podlegają: 

1. Funkcjonalność ogrodu – dostępność dla członków rodziny i gości, wydzielenie różnych 
stref, komunikacja, użyteczność. 

2. Bezpieczeństwo 
- budynków oraz  na podwórzu  i obejściu dla osób korzystających. 
- zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych znajdujących się w gospodarstwie. 

3. Estetyka – charakter, spójność koncepcji, współgranie z otoczeniem. 
4. Dobór roślinności – różnorodność gatunków, atrakcyjność w ciągu roku. 
5. Samodzielna aranżacja ogrodu – projektowanie, wykonanie, pielęgnacja. 
6. Ekologia – ochrona roślin, nawożenie, występowanie gatunków fauny. 
7. Elementy rękodzielnicze i ich związek z tradycją i otoczeniem. 
 

V. PRZEBIEG KONKURSU 
 

1) Ocena formalna zgłoszeń: 
a) Przesłanie do dnia 15 czerwca 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego  

wraz z wymaganymi zdjęciami/filmami na adres podany w pkt. III.3 niniejszego regulaminu. 
b) Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie nadesłanych zdjęć bądź filmów 

ukazujących ogród w różnych perspektywach. 
2) Rozstrzygnięcie i podsumowanie Konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas  

XXVII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” w dniach 4 – 5 września 2021 r., 
bądź w innym terminie (i formie) wskazanym przez Organizatora. 

 
VI. KOMISJA KONKURSOWA 

 
Oceny przedmiotu Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  
 

VII. NAGRODY 
 

1) Zwycięzcy otrzymują nagrody w formie rzeczowej oraz finansowej o wartości łącznej ok. 
1350 zł brutto za zajęcie odpowiednio:  
I miejsca – 500 zł 
II miejsca – 350 zł 
III miejsca – 270 zł 
Wyróżnienia – 230 zł 
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Od decyzji Komisji 
Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

2) Pozostali Uczestnicy otrzymują Listy Gratulacyjne. 
3) W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku  

z uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek dochodowy, Organizator powiększy 
nagrody o nagrodę gotówkową. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, 
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lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa  
w art. 41 ust. 4 i 7 „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.  

 
VIII. DANE OSOBOWE 
 

1) Akceptacja Regulaminu odbywa się przez złożenie zgłoszenia do konkursu. 
2) Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
konkursu, a  w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami i wydania nagród 
zwycięzcom oraz w zakresie niezbędnym do upublicznienia w prasie (BI), na stronie 
internetowej Organizatora oraz mediach informacji o całym wydarzeniu, w tym przebiegu  
i wynikach konkursu. 

3) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla uczestników konkursu oraz innych osób, 
których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem w konkursie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu. 

4) Klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku 
dla członków komisji konkursu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

dla uczestników konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i turystom” oraz innych osób 
których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udział w konkursie 
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom”. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 
44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się 
skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 
89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.  

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie  
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom”. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana 
zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w konkursie „Ogród przyjazny 
rodzinie i turystom”.  

5) Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu na konkurs „Ogród przyjazny rodzinie  
i turystom” dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody 
(art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla 
jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym 
w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach  
i uregulowaniach wewnętrznych WMODR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7) Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania  
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

10) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z mogą zostać 
upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci 
wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie 
Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów 
wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
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              Załącznik nr 3 do regulaminu 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla członków komisji konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-
modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub 
pisemnie pod adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się 
skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 
89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w komisji konkursu „Ogród 
przyjazny rodzinie i turystom”. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych, co jest równoznaczne z niemożnością wzięcia w komisji konkursu 
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom”. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w pracach komisji konkursu 
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom” będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, dla 
jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie  
w tym w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach  
i uregulowaniach wewnętrznych WMODR w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem. 

10. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z mogą zostać 
upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci 
wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie 
Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów 
wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 
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W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przez wyrażeniem zgody prosimy  
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.  

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 
siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych: imię, nazwisko, 
nazwa firmy/instytucji, w związku z udziałem w jury komisji konkursu „Ogród przyjazny rodzinie i 
turystom”.  

 
 
…………………………                                          ………..…………………. 
   (Miejscowość i data)                                  (Podpis członka komisji) 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas prac komisji konkursu 
„Ogród przyjazny rodzinie i turystom” , w postaci zdjęć, filmów i nagrań przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 
 
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z prowadzona działalnością. Niniejsza 
zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie na stronie internetowej  
www.w-modr.pl, w mediach społecznościowych administrowanych przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz materiałach 
promocyjnych i informacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie. 
 
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie 
rozpowszechniania wizerunku. 

 

…………………………      ………………………………. 
   (Miejscowość i data)            (Podpis członka komisji) 

 
 


