ZARZĄDZENIE NR 1219/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "ZIELONO MI"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam regulamin konkursu pod nazwą „ZIELONO MI” stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Arboretum Bramy
w Raciborzu, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Morawskiej

Załącznik do zarządzenia Nr 1219/2021
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
Regulamin 2. Konkursu „ZIELONO MI” (edycja 2021)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Organizatorem konkursu „ZIELONO MI” jest Prezydent Miasta Racibórz.
2. Współorganizatorem konkursu jest Arboretum Bramy Morawskiej.
3. Partnerem konkursu jest PROSAT oraz Stowarzyszenie Zielony Racibórz.
4. Ogłasza się regulamin 2 konkursu „ZIELONO MI” (dalej jako „Konkurs”) dla edycji
organizowanej w 2021 r. (dalej jako „Regulamin”).
5. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację Konkursu.
6. Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Balkon – wystający element architektoniczny będący częścią budynku, otoczony balustradą.
2) Loggia - wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie budynku, jedynie otwarta na zewnątrz z jednej
strony bądź też zamknięta (przeszklona). Oddzielona drzwiami i oknami od pomieszczeń
wewnętrznych.
3) Taras - to odkryta, płaska, zewnętrzna część budynku. Może być umieszczona na parterze
(często połączona schodami z ogrodem), na piętrze lub płaskim dachu.
4) Okno - element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie, służący do oświetlenia lub
przewietrzania pomieszczeń.
5) Ogród – miejsce o układzie zaplanowanym przeznaczone pod uprawę roślin.
CEL KONKURSU
§ 2. 1. Celem Konkursu jest:
1) Propagowanie działań proekologicznych: zwrócenie uwagi na problem znikomej ilości roślin
miododajnych w mieście, zachęcenie mieszkańców do zbierania deszczówki oraz dbania
o bioróżnorodność;
2) Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz świadomości w zakresie wspólnego
działania na rzecz miasta Raciborza;
3) Aktywizacja Mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku miasta oraz podniesienie walorów
krajobrazowych i estetycznych otoczenia;
4) Aktywizacja pracodawców do dbania o przestrzeń wokół miejsca pracy;
5) Aktywizacja zarządców do tworzenia wysokiej jakości terenów zieleni urządzonej na obszarze
należącym do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
6) Troska o ochronę środowiska, ład i porządek.
2. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1) Balkonów, tarasów, loggii , okien;
2) Ogrodów i ogródków przydomowych;

3) Budynków i terenów ogólnodostępnych oraz innych form zieleni miejskiej (np. terenów wokół
szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów handlowych,
centrów biurowych itp.);
4) Osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych);
zwanych dalej łącznie „obiektami” lub „obiektem”.
3. W Konkursie będą oceniane obiekty mieszczące się na terenie miasta Racibórz, które zostaną
zgłoszone do uczestnictwa w Konkursie.
KATEGORIE
§ 3. Konkurs składa się z następujących kategorii:
1) Najpiękniejszy balkon/taras/loggia – ukwiecony indywidualnie od zewnątrz balkon, taras,
loggia;
2) Okno - ukwiecone indywidualnie od zewnątrz okno;
3) Ogrody znajdujące się przy budynkach wielorodzinnych (uprawiane przez mieszkańców);
4) Ogrody przydomowe – ogrody przy budynkach jednorodzinnych;
5) Ogrody w miejscu pracy – tereny zieleni urządzonej widoczne dla pracowników
i klientów;
6) Zielona rewitalizacja –
niezagospodarowanych;
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7) Wyróżniające się zielone przestrzenie wspólne.
ZASADY UCZESTNICTWA
§ 4. 1. W Konkursie mogą brać udział:
1) Pełnoletni mieszkańcy miasta Racibórz (osoby fizyczne) korzystający z nieruchomości
położonych na terenie miasta Racibórz, jeśli w jej obrębie znajduje się balkon/loggia/taras/okno,
oraz utrzymujący zgłaszany do konkursu ogród;
2) Placówki oświatowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
3) Firmy mające zgłoszoną działalność gospodarczą na terenie miasta Racibórz
dalej łącznie jako „uczestnicy” lub indywidualnie jako „uczestnik”, których ukwiecenia
znajdują się w granicach administracyjnych miasta Racibórz.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Racibórz, pracownicy
Arboretum Bramy Morawskiej, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższych
rodzin.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią
Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
§ 5. 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie uczestnicy mogą dokonać za pośrednictwem poczty,
kuriera lub osobiście w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 5 lipca 2021r. do godziny
12:00.

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego
6 w Biurze Obsługi Interesantów lub w biurze Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu przy ul.
Markowickiej 17. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty lub kuriera,
zgłoszenie należy kierować na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, z dopiskiem „ZIELONO MI”. Za termin zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do
Urzędu Miasta.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) Kwestionariusz zgłoszeniowy stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu;
2) Fotografie zgłaszanego balkonu/loggii/tarasu/okna w ilości od 2 do 5 szt. (w wersji papierowej format 10x15 lub na nośniku elektronicznym – format jpg). Zarówno zdjęcia w wersji
papierowej, jak i nośniki elektroniczne muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika
oraz dokładnym adresem wskazującym lokalizację zgłaszanego obiektu. Fotografie należy
wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust.5;
3) Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu.
4. Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o tytule prawnym dostępne są na stronie BIP
Urzędu Miasta Racibórz – www.bipraciborz.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów UM
Racibórz.
5. Dostarczone fotografie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 muszą być wykonane w technice
kolorowej na papierze fotograficznym. Zdjęcia powinny ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz
(tj. na tle budynku, elewacji) oraz od wewnątrz budynku. Na zdjęciach nie mogą znaleźć się żadne
osoby, które można zidentyfikować. Załączenie zdjęć do zgłoszenia równoznaczne jest
z posiadaniem przez uczestnika pełni praw do ich wykorzystania.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić uczestnictwo w tylko jednej wybranej kategorii.
7. Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę, jeżeli:
1) wpłyną po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
2) zostaną dostarczone niekompletnie bądź będą błędnie wypełnione.
8. Organizator zastrzega, że nie będzie zwracać złożonych zdjęć w wersji papierowej lub
nośników elektronicznych zawierających zdjęcia biorące udział w Konkursie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie na
następujących warunkach:
1) Zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość opatrzenia
wizerunku komentarzem;
2) Zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice –
w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w mediach
społecznościowych;
3) Materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do informowania
o Konkursie i jego przebiegu;
4) Wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z zachowaniem
pkt 1-3, w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika lub
zgłaszającego nieodpłatnej zgody:
1) Na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń
czasowych, ilościowych i terytorialnych;
2) Na utrwalenie dowolną techniką oraz wielokrotnie obiektu zgłoszonego do Konkursu, a także
rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkimi dostępnymi środkami
i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane z publikacją
i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku uczestników oraz
reprezentujących ich osób.
KRYTERIA OCENY
§ 6. 1. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
1) Ocenie nie podlegają okna ukwiecone od wewnątrz (kwiaty stojące na parapecie okiennym
wewnętrznym), a także ukwiecenie wewnątrz mieszkania, domu itp.;
2) Szczególna uwaga będzie przykładana do aspektów estetycznych i ekologicznych zgłoszonych
obiektów;
3) Z Konkursu wyklucza się:
a) Kompozycje ze sztucznych roślin;
b) Obiekty, w szczególności balkony, ogródki i ogrody, na których rozwieszone jest pranie lub
panuje bałagan;
4) Nie podlega ocenie obiekt, który nie został zgłoszony do Konkursu, nawet wtedy gdy stanowi
on całość z innym obiektem zgłoszonym przez innego uczestnika lub zgłaszającego (np.
w przypadku balkonów, ogródków i ogrodów podzielonych na dwie części, sąsiadujących ze
sobą okien itp.).
5) Szczególnej uwadze podczas oceniania będzie podlegać:
a) Wysoka jakość pielęgnacji (odpowiednie cięcie drzew i krzewów);
b) Zastosowanie proekologicznych rozwiązań (np. domki dla owadów, domki dla jeżyków,
budki lęgowe dla ptaków, kompostowniki), roślin miododajnych, zastosowanie dekoracji
z naturalnych materiałów, stworzenie miejsc sprzyjających retencji;
c) Wysoka estetyka i harmonijność zastosowanych rozwiązań (gatunki drzew, krzewów i bylin
pasujących do otoczenia).
2. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone aranżacje w kategorii najpiękniejszy
balkon/loggia/taras według następujących kryteriów:
1) Ogólne wrażenie estetyczne – 0 – 5 pkt;
2) Różnorodność roślin, dobór gatunkowy – 0 – 3 pkt;
3) Obecność roślin miododajnych 0 – 2 pkt;
4) Obecność poidełka dla ptaków 0 – 1 pkt;
5) Elementy wzbogacające przestrzeń (np. oświetlenie, rzeźby, donice, meble itd.) – 0 – 3 pkt.
3. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone aranżacje w kategorii najpiękniejsze okno
według następujących kryteriów:
1) Ogólne wrażenie estetyczne – 0 – 5 pkt;

2) Obecność roślin miododajnych - 0 – 2 pkt;
3) Obecność domku dla owadów zapylających – 0 – 1 pkt.
4. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone aranżacje w kategoriach: ogródki
przydomowe, ogródki przy budynkach wielorodzinnych, ogródki w miejscu pracy oraz zielona
rewitalizacja według następujących kryteriów:
1) Ogólne wrażenie estetyczne 0 – 5 pkt;
2) Różnorodność roślin, dobór gatunkowy – 0 – 3 pkt;
3) Obecność roślin miododajnych 0 – 2 pkt;
4) Ekologiczne rozwiązania (odzysk deszczówki, kompostownik, domek dla owadów, poidełko
dla ptaków, naturalne metody ochrony i pielęgnacji) – 0 – 5 pkt.
5. Nagroda specjalna zostanie przyznana za wyróżniającą się i mogącą służyć za modelową
zieloną przestrzeń wspólną, która jest przyjazna zarówno użytkującym ją ludziom, jak i wszystkim
pozostałym grupom organizmów, które na niej żyją.
KOMISJA KONKURSOWA
§ 7. 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję Konkursową powoła Prezydent Miasta Racibórz odrębnym zarządzeniem.
3. Komisja będzie się składać z 6 członków, w tym:
1) jeden przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz;
2) podinspektor ds. architektury i przestrzeni miasta Urzędu Miasta Racibórz;
3) dwóch przedstawicieli Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu;
4) jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Zielony Racibórz;
5) jeden przedstawiciel partnera konkursu (PROSAT).
4. Komisja Konkursowa po weryfikacji zgłoszeń do Konkursu ostatecznie zadecyduje
o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zakwalifikowaniu danej przestrzeni do odpowiedniej
kategorii zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Objazd Komisji w celu wyłonienia nagrodzonych obiektów odbędzie się w terminie od 10 do
31 lipca 2021 r. W przypadku wystąpienia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się
koronawirusa (SARS -Cov2) wywołującego chorobę COVID19 Komisja może podjąć decyzję
o ocenie prac tylko na podstawie fotografii.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 15 września 2021 r., natomiast przekazanie
nagród nastąpi do 30.09.2021 r.
7. Określone w Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury
społecznej, organizacyjnej, bądź związaną z działaniem siły wyższej, w tym wystąpienia zagrożenia
wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-Cov2) wywołującego chorobę COVID19.
8. O terminie oględzin uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub w formie
pisemnej. Każdy z członków komisji przyznaje punkty ocenianej przestrzeni tj.
balkonu/loggii/tarasu/okna według kryteriów oceny opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.
Następnie Komisja sumuje punkty przyznane przez poszczególnych jej członków. Zwycięża ta
przestrzeń, która uzyskała najwyższą ilość punktów w danej kategorii.
9. Prace Komisji kończy sporządzenie protokołu z prac Komisji.

10. Protokół z prac Komisji Konkursowej zatwierdza Prezydent Miasta Racibórz.
NAGRODY
§ 8. 1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody :
1) W kategorii "Najpiękniejszy balkon/taras/loggia":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 500 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 300 zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 200 zł.
2) W kategorii "Okno":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 300 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 200 zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 100 zł.
3) W kategorii "Ogródki przy budynkach wielorodzinnych":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 700 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 500 zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 300 zł.
4) W kategorii "Ogrody przydomowe":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 500 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 300zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 200 zł.
5) W kategorii "Ogrody przy miejscu pracy":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 700 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 500zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 300 zł.
6) W kategorii "Zielona rewitalizacja":
a) Nagroda za zajęcie I miejsca – 1000 zł;
b) Nagroda za zajęcie II miejsca – 700 zł;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca – 500 zł.
7) Nagroda specjalna – 1500 zł
2. Komisja Konkursowa dopuszcza przyznanie wyróżnień i nagród rzeczowych za wyróżnienia
ufundowanych przez sponsora, bądź nie przyznanie nagrody danego stopnia.
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Racibórz – www.bipraciborz.pl, na stronie internetowej Miasta Racibórz
– www.raciborz.pl oraz na stronie internetowej Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu https://www.arboretum-raciborz.com.pl/ w terminie do dnia 15 września 2021 r.
4. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.
5. Nagrody zostaną wypłacone przez Organizatora zgodnie z werdyktem Komisji Konkursowej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, niezwłocznie po otrzymaniu przez
Organizatora danych niezbędnych do wypłacenia nagrody.

6. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub gdy Uczestnik w terminie 30 dni
od ogłoszenia wyników Konkursu nie przekaże danych niezbędnych do wypłacenia nagrody przez
Organizatora lub zrzeknie się przyjęcia nagrody, nagroda nie zostanie wypłacona.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. 1. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku
z udziałem w Konkursie.
2. Organizator
w Regulaminie.
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3. Na wniosek Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od
Konkursu w części lub całości, jeżeli w danej kategorii zostanie dopuszczone tylko jedno
zgłoszenie lub zgłoszenia do Konkursu nie będą spełniać założeń wymienionych w Regulaminie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. „ZIELONO MI”

Kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu „ZIELONO MI” 2021
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię:
Nazwisko:
Adres do korespondencji:
Telefon**:
DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO OBIEKTU
Do konkursu zgłaszam obiekt w kategorii*:
1 ) Najpiękniejszy balkon/taras/loggia,
2) Okno,
3) Ogrody przy budynkach wielorodzinnych,
4) Ogrody przydomowe,
5) Ogrody w miejscu pracy ,
6) Zielona rewitalizacja,
7) Wyróżniające się zielone przestrzenie wspólne.
zlokalizowany w Raciborzu: ……………….……………………….…………………………………
(wskazać dokładny adres)

Do niniejszego zgłoszenia załączam:
- fotografie w wersji papierowej/na nośniku elektronicznym* w ilości ……. sztuk
- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości o której mowa w §5 ust.3 Regulaminu
Konkursu „ZIELONO MI” 2021
* właściwe zaznaczyć
* Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Racibórz ul. Króla
Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz w celu zapewnienia szybkiej komunikacji niezbędnej do sprawnej organizacji
konkursu „ZIELONO MI”, a w szczególności powiadomienia o terminie oględzin.
Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym momencie.

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz mojego wizerunku w środkach masowego przekazu.
2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6,
3. 47-400 Racibórz mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących
konkursu.
4. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), a także
odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że zdjęcia oraz aranżacja zgłaszana na Konkurs pn.
„ZIELONO MI” została stworzona samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
5. Zgłaszana aranżacja i zdjęcia nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku
takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.
6. Oświadczam, że przenoszę na Organizatora - Urząd Miasta Raciborza w zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć.
7. Zapoznałem(-am) się z postanowieniami regulaminu konkursu pn. „ZIELONO MI” 2021, który w
całości akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
……………………….
data i podpis osoby składającej zgłoszenie
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informuje się, że:
1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0600.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu, ocena zgłoszonych do konkursu
aranżacji, wyłonienie laureatów, ogłoszenie - w tym w środkach masowego przekazu – wyników
konkursu, wydanie przyznanych w konkursie nagród.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym polegającym na propagowaniu działań proekologicznych, aktywizacji Mieszkańców w
tworzeniu nowego wizerunku miasta oraz podniesieniu walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia,
budzeniu wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz świadomości w zakresie wspólnego działania na
rzecz miasta Racibórz – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Na jej podstawie Pana/Pani zgłoszenie do konkursu
będzie przechowywane i wykorzystywane na potrzeby organizacji konkursu.
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą
udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym
do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w
poufności w procesie ich przetwarzania. W razie gdy przedłożona do konkursu aranżacja uzyska nagrodę,
bądź wyróżnienie, Pana/Pani imię i nazwisko oraz nadesłane zdjęcia balkonu/loggii/tarasu/okna zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.raciborz.pl oraz w mediach lokalnych.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w tym przez okres
wskazany w instrukcji kancelaryjnej. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe
zostaną usunięte lub zanonimizowane.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących Pana/Pani osoby,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nieobowiązkowa. Konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą
profilowane.
Zapoznałem/am się z powyższą informacją.

……………………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pn. „ZIELONO MI”

……………………………...

...………………., dnia .…...…………

imię i nazwisko

……………………………...
ulica

……………………………..
miejscowość

OŚWIADCZENIE
W związku ze zgłoszeniem do konkursu pn. „ZIELONO MI” świadom odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny –
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517..) oświadczam, iż:
Jestem właścicielem/zarządzam nieruchomości/ą, której dotyczy zgłoszenie do konkursu:
TAK/NIE *
Jeśli NIE, posiadam zgodę właściciela/zarządcy nieruchomości na jej użytkowanie:
TAK/NIE *

…………………………………..
podpis osoby składającej oświadczenie

*

- właściwe zaznaczyć

Pouczenie:
Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Uzasadnienie
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców utrzymujących i pielęgnujących
nasadzenia na terenie miasta Racibórz, placówek oświatowych z terenu miasta Racibórz,
raciborskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz firm mających zgłoszoną działalność
gospodarczą na terenie miasta Racibórz
Celem konkursu jest propagowanie działań proekologicznych, wzrost liczby nasadzeń na
terenie miasta Racibórz, budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz świadomości
w zakresie wspólnego działania na rzecz miasta Racibórz, aktywizacja mieszkańców
w tworzeniu nowego wizerunku miasta, a także troska o ochronę środowiska, ład i porządek.

