
 

 

                 REGULAMIN KONKURSU 

OGRÓDEK PRZED DOMEM 

XVI EDYCJA 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu Ogródek przed domem jest Klub Dukat Ośrodka Kultury Kraków-

Nowa Huta. 

2. Celem konkursu jest pobudzenie i promowanie wśród mieszkańców Dzielnicy XVII Wzgórza 

Krzesławickie i XVIII Nowa Huta poczucia stałej troski o estetyczny wygląd swoich posesji, 

otoczenia, w którym żyją i mieszkają, a także kształcenie myślenia proekologicznego wśród 

dzieci i młodzieży. 

3. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Adresatami konkursu są mieszkańcy osiedli Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie  

i Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – osiedlowy  

 wybór najładniejszych ogródków w danym osiedlu, 

II etap - międzyosiedlowy   

 wybór najładniejszych ogródków spośród tych, które przeszły przez etap osiedlowy.  

3. W konkursie nie będą przyznawane miejsca, nagrodzone zostaną wszystkie najładniejsze 

ogródki wytypowane przez komisję konkursową na etapie międzyosiedlowym. 

4. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która w terminie do 14 czerwca 2013 r. 

prześle swoje zgłoszenie do udziału w konkursie na adres: Klub Dukat Ośrodka Kultury 

Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1, 31-764 Kraków) lub najbliższego Klubu Ośrodka Kultury 

Kraków-Nowa Huta. 

5. Zgłoszone do konkursu ogródki oceniane będą według następujących kryteriów:  

 układ kompozycyjny i architektura ogrodu 

 ilość gatunków i dobór roślin 

 dbałość i stopień pielęgnacji ogrodu 

 wrażenia estetyczne kompozycji roślinnych 

 funkcjonalność rekreacyjna ogrodu 

 pomysłowość i oryginalność założeń ogrodowych. 



6. Ogródki zgłoszone do konkursu oceniać będzie komisja konkursowa składająca się  

z przedstawicieli Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta  i Urzędu Kształtowania Środowiska 

Urzędu Miasta Krakowa. 

7. Na twórców najładniejszych ogródków czekają nagrody. Wręczenie nagród połączone  

z otwarciem pokonkursowej wystawy fotograficznej odbędzie się 1 września 2013 r. w Klubie 

Dukat. 

 

§ 3 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu 

przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy 

jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu  

do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Zgłoszenie ogródka do udziału w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody  

na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora fotografii prezentujących ogródek. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie ogródki nienaruszające praw, w tym praw 

autorskich, osób trzecich. W razie gdyby Organizator poniósł jakąkolwiek szkodę związaną  

z roszczeniami osób trzecich, uczestnik konkursu zobowiązuje się pokryć w/w szkodę  

w całości. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Materiały reklamowo - promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu 

oraz osób trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych). 

3. Informacji dodatkowych o konkursie udzielają pracownicy Klubu Dukat Ośrodka Kultury 

Kraków-Nowa Huta (ul. Styczna 1, 12 645 17 90, dukat@krakownh.pl). 

4. Wszelkie spory związane z konkursem, którego dotyczy niniejszy regulamin rozpoznawane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora w Krakowie. 

 


