ZARZĄDZENIE Nr 69/2020
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U.2020, poz. 713 ) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się konkurs „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ” i zarządza jego przeprowadzenie na zasadach
określonych w Regulaminie konkursu „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ” stanowiącym Załącznik nr
1 do Zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Referatu Środowiska i Rolnictwa i zobowiązuje
do ogłoszenia konkursu w prasie lokalnej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2020
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 14 maja 2020 r.

Regulamin konkursu
„ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”
§1
Organizatorem konkursu „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”, zwanego dalej konkursem,
Burmistrz Gminy Żukowo.

jest

§2
Ustala się następujące cele konkursu:
1) praktyczne wykorzystanie wody deszczowej na własny użytek,
2) wyłonienie najpraktyczniejszego i efektywnego sposobu zagospodarowania wody
deszczowej,
3) poprawa estetyki i dbałość o środowisko naturalne,
4) propagowanie postępowań prośrodowiskowych,
5) ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego gminy,
6) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów gminy oraz przekazanie informacji na ich temat,
7) promocja Gminy Żukowo,
8) poprawa jakości życia w gminie.
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest adresowany do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Żukowo mających możliwość wykorzystania wody deszczowej na własne potrzeby (np.
nawodnienie trawnika, podlewanie przydomowych ogrodów).
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie:
a) karty zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) 3 zdjęć przedstawiających sposób zagospodarowania wody deszczowej, w formie
cyfrowej (pliki w formacie: jpg) na płycie DVD lub w formie papierowej wraz z
pisemnym opisem zagospodarowania wody deszczowej (maksymalnie 1 strona formatu
A4),
c) oświadczenia o wyrażaniu zgody na publikację wizerunku, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu,
5. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać od 15.05.2020 r. do 30.06.2020r
w następujący sposób:
a) elektronicznie na adres ugzukowo@zukowo.pl
b) za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, wysyłając na adres Urzędu
Gminy w Żukowie ul. Gdańska 52 83-300 Żukowo (liczy się data wpływu do Urzędu
Gminy w Żukowie).
6. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

7. Nieruchomości, na których zlokalizowano nagrodzone sposoby wykorzystania wody
deszczowej na własne potrzeby, nie mogą być zgłaszane do udziału w konkursie przez 2
kolejne edycje konkursu.
§4
Czas trwania Konkursu:
Konkurs trwa od dnia 15 maja do 30 czerwca 2020 r.

§5
Ocena Konkursu
1. Oceny zgłoszenia rozwiązań w oparciu o niniejszy Regulamin, dokona komisja
konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Żukowo, w składzie 3-5 osób.
2. Komisja dokona oceny zgłoszonych rozwiązań zbierania deszczówki i jej
zagospodarowania na podstawia pisemnych zgłoszeń. Dopuszcza się dokonanie
oględzin zgłoszonych rozwiązań.
3. Ustala się następujące Kryteria Oceny:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Kryteria oceny

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-5

Estetyka
Funkcjonalność
Praktyczność
Innowacyjność

4. Wyniki oceny w formie protokołu sporządzonego przez komisje konkursową zostaną
przedstawione Burmistrzowi Gminy Żukowo.
5. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
6. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie ( na podany nr tel. w karcie zgłoszeniowej)
o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
§6
Podsumowanie konkursu
1. Podsumowanie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie
później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie jak również w prasie lokalnej.
§7
Nagrody
1. W konkursie przewiduję się przyznanie nagród za zajecie I,II i III miejsca, a także
przyznanie nie więcej niż 5 wyróżnień.
2. Dopuszcza się zajecie I lub II lub III miejsca ex aequo.
3. Nagrody sfinansowane zostaną z budżetu Gminy Żukowo w formie bonu zakupowego.
4. Za zajecie I,II i III miejsca oraz w ramach pięciu wyróżnień w Konkursie oraz nagród ex
aequo zostaną przyznane nagrody o łącznej wysokości 8.000 zł.

§8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana
na stronie internetowej www.zukowo.pl.
2. Informacji o konkursie udziela pani Barbara Turzyńska, tel. (58) 685 83 34 lub e-mail:
b.turzynska@zukowo.pl.

BURMISTRZ
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Złap wodę deszczową”

............................................
miejscowość, data

.....................................................
nazwisko i imię zgłaszającego
.....................................................
adres zgłaszającego
.....................................................
kontaktowy numer telefonu

Burmistrz Gminy Żukowo

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnictwa w Konkursie
„ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”
Zgłaszam się do udziału w Konkursie „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ” i akceptuję regulamin konkursu
„ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”.
Nieruchomość położona jest w miejscowości ..................................... przy
ul.........................................

Załączniki do karty zgłoszeniowej:
1) Trzy zdjęcia w formie papierowej lub w formie cyfrowej na płycie DVD.
2) Opis sposobu retencjonowania wody deszczowej i sposób jej wykorzystania .
3) Oświadczenie o wyrażaniu zgody na publikację wizerunku.

.....................................................
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) KONKURSU
„ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych – jest Organizator Konkursu Gminnego „ZŁAP WODĘ
DESZCZOWĄ” Gmina w Żukowie : ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, e-mail:
ugzukowo@zukowo.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: ugzukowo@zukowo.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora
Celem przetwarzania podanych danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w
Konkursie Gminnym „ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ” jest organizacja i przeprowadzenie w/w
konkursu oraz promocja Gminy Żukowo w mediach.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO.
Pozyskane dane osobowe będą udostępniane prasie, oraz zdjęcia z gali rozdania nagród.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, bądź
do momentu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez
uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
udziału w konkursie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób
zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
………………………
data i podpis uczestnika konkurs
BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Złap wodę deszczową”

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a
……………………………………………………………………………………………………….

Zamieszkały/a
………………………………………………………………………………………………………
-Na podstawie art. 81 ust. 1ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację
mojego wizerunku w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i elektronicznej, internetowej, w tym na
portalu internetowym www.zukowo.pl oraz innych portalach internetowych, jak również na
portalach społecznościowych, w tym facebook. Celem rozpowszechnienia wizerunku są działania
informacyjno- promocyjne związane z przebiegiem konkursu „: ZŁAP WODĘ DESZCZOWĄ”
oraz osiągnięciem celów konkursu poprzez promowanie estetycznego wizerunku gminy Żukowo,
środowiska oraz zastosowanie nowinek z zakresu retencji wody deszczowej, a także jej
wykorzystanie w przy domowych ogródkach;
-Oświadczam jednocześnie, że przekazuję nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do złożonych na
konkurs zdjęć oraz wyrażam zgodę na ich publikację w mediach.
………………………………………….
Miejscowość i data

……………………………….
Czytelny podpis

BURMISTRZ
Wojciech Kankowski

