ZARZĄDZENIE NR 127.2019
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na najładniej udekorowany z okazji Świąt Bożego
Narodzenia budynek wielorodzinny lub posesję w gminie Drezdenko w 2019r.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r., poz.506
ze zm.) w związku z realizacją konkursu na najładniej udekorowany budynek wielorodzinny i posesję
w Gminie Drezdenko z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2019 roku zarzadzam, co natepuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na najładniej udekorowany z okazji Świąt Bożego Narodzenia budynek
wielorodzinny i posesję w Gminie Drezdenko w 2019 roku.
§ 2. Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem do konkursu stanowi załącznik Nr 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 127.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 6 listopada 2019 r.
Regulamin
konkursu na najładniej udekorowany budynek wielorodzinny lub posesję w Gminie Drezdenko z okazji
Świąt Bożego Narodzenia w 2019 roku.
I. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Drezdenku.
2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie na najładniej udekorowany budynek wielorodzinny lub
posesję z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2019 roku, organizowanym przez Burmistrza Drezdenka.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego – www.drezdenko.pl
II. Cele konkursu.
1. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Drezdenko.
2. Włączenie mieszkańców w poprawę wyglądu i estetyki miasta w okresie świątecznym.
3. Promocja zaangażowania, pomysłowości mieszkańców w dekorowaniu świątecznym gminy.
4. Nagrodzenie laureatów konkursu za osobisty wkład w poprawę walorów estetycznych w okresie
świątecznym.
III. Organizacja konkursu.
1. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Drezdenka.
2. Konkurs dotyczy nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane budynki wielorodzinne i posesje w dwóch kategoriach:
Kategoria I
Budynki wielorodzinne – budynki zamieszkania zbiorowego (kamienice, bloki mieszkalne).
Kategoria II
Posesje - domy jednorodzinne ( wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej).
4. Zgłoszenia należy składać w okresie od 9 do 23 grudnia 2019 roku.
IV. Tryb zgłaszania budynków wielorodzinnych i posesji do udziału w konkursie.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie pisemnego zgłoszenia
stanowiącego załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. Druki zgłoszenia do konkursu można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku –
www.drezdenko.pl
3. Zgłoszenia na wypełnionych czytelnie drukach należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie
Miejskim w Drezdenku, ul. Warszawska 1.
4. Do zgłoszenia mogą być dołączone zdjęcia.
5. Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków
wielorodzinnych lub posesji oraz zarządcy wspólnot mieszkaniowych a także osoby trzecie po uzyskaniu zgody
właściciela nieruchomości na uczestnictwo w konkursie.
V. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka.
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2. Dane osobowe (w zakresie zgodnym w zgłoszeniu do udziału w konkursie) podawne są dobrowolnie, bez
ich podania udział w konkursie nie jest możliwy.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Urząd
Miejski w Drezdenku danych osobowych uczestnika konkursu oraz zgłaszającego (wizerunek, imię
i nazwisko, adres zamieszkania, dokumentacja fotograficzna).
4. Dane osobowe uczestnika w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być
przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Urzędu Miejskiego
w Drezdenku, w szczególności poprzez umieszczanie danych osobowych na stronie internetowej i portalach
społecznościowych oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Urzędu Miejskiego.
5. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym.
6. Osobie, której dane dotyczą, jej opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostepu do danych,
możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do
przetwarzania danych i do przenoszenia danych , co bedzie skutkować usunięciem danych z bazy osób
bioracych udział w konkursie.
7. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz zgłaszającego jest możliwe
w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
VI. Kryteria oceny.
1. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych dekoracji świątecznych uwzględniając:
a) widok dekoracji z chodnika (ulicy) w godzinach wieczornych,
b) oryginalność, pomysłowość i walory estetyczne dekoracji,
c) świąteczny charakter dekoracji.
VII. Nagrody.
1. Laureatom zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia rzeczowe o wartości:
a) w kategorii I
- nagroda za I miejsce o wartości 1000,- zł
- 2 wyróżnienia o wartości po 500,- zł
b) w kategorii II
- nagroda za I miejsce o wartości 700,- zł
- 2 wyróżnienia o wartości po 400,- zł
2. Komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia w ramach puli
środków przeznaczonych na ten cel.
3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbędzie się na Sesji Rady Miejskiej w Drezdenku,
po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa w składzie:
1) Tomasz Walczak - przewodniczacy, radny Rady Miejskiej w Drezdenku,
2) Mariusz Suchecki - z-ca przewodniczacego, przewodniczacy Rady Miejskiej w Drezdenku,
3) Paulina Pieluszczak-Suchodolska - członek, radna Rady Miejskiej w Drezdenku,
4) Mateusz Grzymałowski - członek, z-ca burmistrza,
5) Sylwia Czupryńska-Peszel - członek, plastyk w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku,
6) Aleksandra Pietrzak - członek, pracownik Urzędu Miejskiego w Drezdenku,
7) Paulina Swacińska - członek, redaktor Gazety Drezdeneckiej,
8) Lucyna Anna Schulz - członek, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku,
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9) Martyna Dokurno - członek, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
5. Komisja konkursowa podejmuje decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
6. Decyzje komisji są ostateczne.
7. Komisja z przeprowadzonych czynności sporządza protokół.
VIII. Finansowanie konkursu.
Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z budżetu Gminy Drezdenko.
IX. Promocja wyników konkursu.
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu będą prezentowane na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego oraz w lokalnych mediach.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
KONKURS
POD PATRONATEM
BURMISTRZA DREZDENKA
NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANY Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
BUDYNEK WIELORODZINNY LUB POSESJĘ w GMINIE DREZDENKO
W 2019 ROKU.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Zgłaszam do konkursu budynek wielorodzinny/ posesję* zlokalizowaną w Gminie Drezdenko
miejscowość......................................................................................................................................
ulica ……………………………………………………………………………………….......................
nr …………………………….............................................................................................................
Dane osobowe zgłaszającego: właściciel/zarządca/osoba trzecia*
……………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
……………………………………………………………………………………………………………
/dokładny adres i numer telefonu/
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu na najładniej udekorowany z okazji Świąt
Bożego Narodzenia budynek wielorodzinny lub posesję w 2019 roku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
konkursu, w szczególności organizacji i rozstrzygnięcia konkursu, w tym wykorzystania danych
kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny, numer telefonu w celu bieżących kontaktów
w sprawach związanych z konkursem.
Wyrażam zgodę na publikację podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko w związku
z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi związanymi z konkursem przez organizatora konkursu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z elementami dekoracji do celów promocyjnych
w szczególności do upublicznienia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku
i publikacji w środkach masowego przekazu.
………………………………………………
/czytelny podpis zgłaszającego/

………………………………………………
/czytelny podpis właściciela budynku

wielorodzinnego/posesji ( jeżeli zgłasza osoba trzecia)
………………………………………………
/dane kontaktowe właściciela- numer telefonu/
*właściwe podkreślić
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