
 
 

Regulamin do I Konkursu W DULOWEJ, na Najpiękniejszą 
Aranżację, Ogród lub Rabatkę z Przewagą Koloru Niebieskiego pt. 
„POMALUJ SWÓJ ŚWIAT NA NIEBIESKO ”. 
 

 
1. Organizatorem konkursu są Twórcy Miejscowości Tematycznej Dulowa z 

siedzibą w Dulowej ul. Brata Alberta 5, oraz Partnerami: Trzebińskim 
Centrum Kultury w Trzebini ul. T. Kościuszki 74  i Lokalną Grupą 
Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie, ul. Focha 3. 

2. Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej  
„Przełom”. 

3. Celem Konkursu jest poprawa wizualizacji miejscowości Dulowa, oraz 
wyłonienie spośród dostarczonych zgłoszeń, najpiękniejszej aranżacji ogrodu, 
lub rabatki z kwiatami, lub dodatkami ogrodowymi w kolorze niebieskim 
(mogą być różne odcienie tego koloru).  

4. Do Konkursu będą brane pod uwagę tylko ogródki, rabatki zlokalizowane na 
terenie miejscowości Dulowa. 

5. Konkurs odbywa się w jednej kategorii: aranżacja, ogródki, rabatki. 
6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie zgłoszenia od 

15.06.2015r do dnia 02.08.2015r. (Karta zgłoszenia w załączeniu).  
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu bez podawania 
przyczyny. 

7. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: 
dulowa@miejscezcharakterem.pl, lub osobiście w Domu Kultury w Dulowej, 
ul. Brata Alberta 5 

8. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, adres Ogrodu, lub 
Rabatki, oraz dane kontaktowe, w tym nr telefonu. 

9. Wszystkie dokonane zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję. W skład 
komisji wejdą przedstawiciele organizatorów, oraz eksperci z branży 
ogrodnictwa i projektowania zieleni. 

10. Komisja osobiście oceni każdy Ogród, lub Rabatkę z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: wskazana kolorystyka, racjonalne urządzenie, 
ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność. 

Dodatkowe punkty będą przyznawane w przypadku wielopokoleniowego 
zaangażowania w aranżację ogródka. 

11. Decyzje Komisji są ostateczne. 
12. Nagrody: nagrody rzeczowe: rośliny i akcesoria ogrodowe. 
13. Nagrody zostaną wręczone 15.08. 2015r w nowo powstałym Gospodarstwie 

Agroturystycznym „ Nad Stawem”. Szczegóły wręczenia będą ogłoszone na 
www.dulowa.pl; oraz www.facebook.com/dulowa; 
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14. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany terminu i miejsca bez podania 
przyczyny. 

15. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu, ani członkowie 
Komisji. 

16. Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia akceptuje niniejszy regulamin. 
17. Jakiekolwiek wątpliwości związane z interpretacją regulaminu i przyznawania 

nagród, w sposób ostateczny rozstrzyga Organizator. 
 
 
 
 
 
 
           Dokumenty do pobrania:  

1.Karta zgłoszenia  
           2.Regulamin 
 
 
           www.dulowa.pl 
           www.facebook.com/dulowa 

www.lgdpartnerstwonajurze.pl 
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K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Adres ................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Nr telefonu ............................................................................................. 

Adres mailowy………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgł  Zgłaszam swój ogród, rabatę do  I Konkursu w Dulowej na Najpiękniejszą  Aranżację,  Ogród lub 

Rabatkę z Przewagą  Koloru Niebieskiego pt „ POMALUJ SWÓJ ŚWIAT NA NIEBIESKO”. 

Oświadczam, że: 

- zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu, 
- wyrażam zgodę na sfotografowanie wizerunku MOJEGO ogrodu oraz podanie tych fotografii wraz z 
danymi osobowymi do publicznej wiadomości do celów promocyjnych organizatorów. 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów  moich danych osobowych na potrzeby  
Konkursu W DULOWEJ, na Najpiękniejszą Aranżację, Ogród lub Rabatkę z Przewagą Koloru 
Niebieskiego pt. „POMALUJ SWÓJ ŚWIAT NA NIEBIESKO ”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest LGD „Partnerstwo na Jurze” z 
siedzibą w Chrzanowie, ul. Focha 3, Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. T. Kościuszki 74, oraz 
Twórcy MT „Dulowa. Zaginiona Wioska”. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich 
poprawiania. 
 

Data i podpis zgłaszającego 

................................................................................................................................................. 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia osobiście na adres wymieniony 

w regulaminie,                                                                                                                                                      

lub mailowo : dulowa@miejscezcharakterem.pl  ( Podpis zostanie złożony w dniu wykonania 

fotografii i oceny). 
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