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REGULAMIN KONKURSU
OGRÓD W MINIATURZE

1.  Organizatorami  Konkursu  OGRÓD  W  MINIATURZE  są:  Śremski  Ośrodek  Kultury, 

Centrum Kultury Książ Wlkp. oraz Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Śrem i Książ Wlkp.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: okna z parapetami oraz balkony.

4.  Zadaniem  konkursowym  jest  dokonanie  metamorfozy  parapetu  lub  balkonu  poprzez 

uprawę roślin, warzyw, owoców, etc. i przesłanie fotografii na adres e-mail podany poniżej. 

Organizatorzy czekają na oryginalne pomysły, które zaskoczą kreatywnością, pomysłowością 

i będą wyjątkowe.

5. Zdjęcia parapetów i balkonów (tj. 2 fotografie – przed i po metamorfozie) należy przesyłać 

do  16  czerwca  2020  r.  do  godz.  15:00  na  adres  e-mail:  martyna.frackowiak-
lesniczak@sok-srem.pl, jednocześnie podając swoje imię i  nazwisko,  adres zamieszkania 

i telefon kontaktowy. 

7. Organizator dla najbardziej kreatywnych uczestników przewidział nagrody.

8.  Uczestnictwo  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie 

danych osobowych  przez Administratorów, którymi są: Śremski Ośrodek Kultury z siedzibą przy 

ul. Mickiewicza 77, Centrum Kultury Książ Wlkp. z siedzibą przy ul. Zakrzewska 15 oraz Klub Relax 

Spółdzielni  Mieszkaniowej z siedziba przy ul.  Chłapowskiego 3, w formie fotografii  i  materiałów 

filmowych poprzez m.in. publikację wizerunku w mediach, w szczególności : 

  - na stronie internetowej oraz profilach internetowych (Facebook) Administratorów 

- w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

dla  celów  informacyjnych  i  promocyjnych  Administratorów,  w  szczególności   budowania 

pozytywnego wizerunku Administratorów w przestrzeni publicznej i w mediach; 

zgodnie z  przepisami: 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 

sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwanego dalej odpowiednio „RODO”;   

− ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  
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