
                                                                                                           

                                REGULAMIN  KONKURSU 

„NAJŁADNIEJSZY OGRÓD 2022 ROKU W GMINIE ŁANIĘTA ” 

                                                  

I. Organizatorem konkursu jest Gmina Łanięta. 

            Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Łanięta. 

II. Cel konkursu: 

1. Promocja  wśród  mieszkańców Gminy Łanięta  dbałości o estetykę 

najbliższego otoczenia.   

2. Promocja przyjaznych przyrodzie i środowisku praktyk ogrodniczych.          

3. Uhonorowanie właścicieli za ich pracę i trud wkładany                                

w zagospodarowanie ogrodów.  

III. Warunki i zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni, właściciele                     

i  współwłaściciele ogrodów przydomowych na terenie Gminy Łanięta.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i podpisanie 

przez uczestnika karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik                   

do niniejszego regulaminu (karta dostępna na stronie 

www.gminalanieta.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta). 

3. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście    

w Sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta lub 

wysłać na e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl do dnia 15 czerwca 

2022 roku.                                              

4. Uczestnik konkursu deklaruje, że akceptuje regulamin konkursu. 

5. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora na potrzeby konkursu, w tym: zgodę na publikację imienia 

i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w  której zamieszkuje.  Zgodę 

na wykonanie i publikację zdjęć ogrodu - stanowi załącznik do karty 

zgłoszeniowej. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z klauzulą 

informacyjną, dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, 

załączoną przy karcie zgłoszeniowej. 

6. Wójt Gminy Łanięta powołuje Komisję Konkursową w następującym    

          składzie:  

http://www.gminalanieta.pl/
mailto:sekretariat@gminalanieta.pl


1) Przewodnicząca Komisji -  Anna Konwerska                      

2) Członek Komisji – Magdalena Katolik–Szczęsna 

3) Członek Komisji – Beata Karolak  

 

7. W dniach  20–30 czerwca 2022 roku Komisja Konkursowa dokona     

          oceny ogrodów. Minimum 2 dni przed wizytą Komisji właściciele            

          zgłoszonych do konkursu ogrodów zostaną powiadomieni    

          telefonicznie.  

8. Podczas oględzin Komisja Konkursowa będzie wykonywać  

         dokumentację fotograficzną ogrodów. 

9. Komisja do dnia 20 lipca 2022 roku wyłoni zwycięzcę. 

 

IV. Wyniki konkursu: 

1. W konkursie wyłoniony zostanie zwycięzca. 

2. Komisja może przyznać wyróżnienia.  

3. Informacje o wynikach konkursu wraz z fotografiami ogrodów  

zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gminalanieta.pl           

oraz na profilu Facebook - Gminy Łanięta dnia 20 lipca roku. 

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022 

roku w Łaniętach – na dożynkach.   

V. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu                                

           w  trakcie trwania Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia   

          lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.                                                                                

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję   

          podejmuje Komisja Konkursowa.  

4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu dostępne są na  

         stronie internetowej: www.gminalanieta.pl 
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