
Regulaminu konkursu pt. "Nie marnuj deszczu"  

§1 Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu pod nazwą "Nie marnuj deszczu” jest Burmistrz Pajęczna 
oraz Stowarzyszenie Ogrodowe „WARTA” w Pajęcznie.  

§2 Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 
1) promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód deszczowych, 
2) promowanie rozwiązań związanych z małą retencją, które pozytywnie wpływają na 
poprawę jakości przestrzeni miejskiej.  

§3 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszego przedstawienia pomysłu na 
ogród z wykorzystaniem wody deszczowej. 
2. Praca może być wykonana dowolną techniką np. praca plastyczna, kolaż. 
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden pomysł na ogród z wykorzystaniem 
wody deszczowej.  

§4 Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Udział w konkursie mogą brać członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „WARTA” 
w Pajęcznie, którzy zgłaszają się do konkursu. 
3. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które brały udział w przygotowaniu 
konkursu.  

§5 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Termin składania głoszenia uczestnictwa w konkursie upływa 20.08.2020r. (data 
wpływu zgłoszenia). 
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy składać na adres: Stowarzyszenie 
Ogrodowe „Warta” (ul. Wieluńska 116, 98-330 Pajęczno) z dopiskiem: konkurs pt. 
"Nie marnuj deszczu” lub osobiście w biurze Stowarzyszenia. 
4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 
1) pomysł na ogród z wykorzystaniem wody deszczowej, 
2) wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu 
3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Zgłoszenie przez uczestnika swojej pracy do konkursu - „Nie marnuj deszczu” 
uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 



ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały działu w konkursie.  

§6 Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Nagrodą w konkursie jest 1000 litrowy pojemnik na deszczówkę. 
2. Organizator przewiduje wyłonienie 5 laureatów Konkursu. 
3. Oceny prac konkursowych dokona komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego oraz Stowarzyszenia.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały 
kryteriów przedstawionych w Regulaminie, które będą sprzeczne z prawem lub będą 
naruszały dobre zasady współżycia społecznego. 
5. Przekazanie nagród zwycięzcom konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez 
Organizatora terminie i miejscu (jeżeli warunki sanitarne pozwolą, to przekazanie 
nastąpi podczas Dni Działkowca). 
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze zwycięzcami 
konkursu lub nie spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu w kwestii odbioru 
nagrody, wygrana zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi, który został wybrany 
zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 i § 6 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu,  
w terminie i miejscu określonym przez Organizatora. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 
publikację załączonej do zgłoszenia pracy we wszelkiego rodzaju w mediach i 
materiałach promocyjnych. 
3. Załączone do konkursu prace wraz z załącznikami pozostają u Organizatora i nie są 
odsyłane uczestnikom konkursu. 
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach 
multimedialnych. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. 
6. Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.pajeczno.pl 
8. Kontakt: Urząd Miejski w Pajęcznie e-mail: promocja@pajeczno.pl lub 
Stowarzyszenie Ogrodowe „Warta”: e-mail: ogrod.dzialkowy@wp.pl  
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