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REGULAMIN KONKURSU  

pt. „Pomnik przyrody w Krzesimowie” 

  

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs pt. „Pomnik 

przyrody w Krzesimowie”, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Mełgiew. 

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

II. Temat i cel Konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest nadanie nazwy przyszłemu pomnikowi przyrody. Drzewo z gatunku dąb 

szypułkowy (Quercus robur), rośnie na leśnej polanie, w miejscu dawnego „Schroniska dla zwierząt” 

(a wcześniej gajówki) na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 790 w miejscowości Krzesimów 

w Gminie Mełgiew. Wiek drzewa został oszacowany na podstawie opinii dendrologicznej pomiędzy 

202- 398 lat. Drzewo w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Pień prosty, o bardzo dobrej statyce. Korona 

o zaokrąglonym kształcie, symetryczna, typowa dla dębów. Dąb z Krzesimowa będzie zajmował 

9 miejsce na liście największych dębów szypułkowych z tego gatunku w województwie lubelskim. 

2. Celem konkursu jest: 

a) pobudzenie aktywności twórczej uczestników, 

b) promocja Gminy Mełgiew, 

c) rozbudzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest wszystkich mieszkańców Gminy Mełgiew. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

IV. Zasady konkursu 

 

1. Uczestnik konkursu może przesłać jedną propozycję nazwy drzewa składającą się z maksymalnie 

trzech wyrazów. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lipca 2021r. do godz. 12:00. Formularze dostarczone po 

wyznaczonym terminie nie będą brały udziały w konkursie. 

3. W zgłoszeniu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:  

a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 

b) numer telefonu, adres e-mail do kontaktu, 

c) propozycja nazwy drzewa. 

4. Propozycję nazwy wraz z formularzem zgłoszeniowym, należy złożyć w Urzędzie Gminy Mełgiew 

ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, z dopiskiem na kopercie: „Pomnik przyrody w Krzesimowie”, lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@melgiew.pl w temacie wpisując Konkurs 

„Pomnik przyrody w Krzesimowie”.  

5. Uczestnik Konkursu zgłaszający propozycję nazwy drzewa do Konkursu wyraża zgodę na to, że z dniem 

przekazania jej Organizatorowi konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe 

prawa autorskie, wyrażając zgodę na dowolne ich wykorzystanie (m.in. udostępnianie, kopiowanie, 

publikowanie). 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do zgłaszanej na 

konkurs propozycji nazwy drzewa. Przesłanie formularza, oznacza deklaracje uczestnika/opiekuna 
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prawnego, że zgłaszana na Konkurs propozycja nazwy drzewa nie narusza prawa, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich oraz, że zgłoszona praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi 

roszczeniami zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. Przesłanie formularza 

oznacza jednocześnie przekazanie organizatorom wszelkich praw majątkowych i praw pokrewnych do 

niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonej na konkurs nazwy drzewa. Przeniesienie to następuje 

w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych. Ponadto przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na 

wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie 

zgłoszonej do konkursu , jej odtworzenie, wyświetlenie, umieszczanie na stronach internetowych, 

w prasie lokalnej itp. 

 

V. Komisja Konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Wójta Gminy Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych propozycji nazwy drzewa, ich ocena oraz wyłonienie 

zwycięzcy. 

3. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych zgłoszeń zawierających proponowaną nazwę drzewa pod 

kątem oryginalności i zgodności z tematem. 

4. Ocenie nie podlegają zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne 

i obyczajowe. 

5. Decyzja Komisji w sprawie wyłonienia zwycięzców jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

VI. Nagrody 

 

1. Autor najciekawszej propozycji otrzyma nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Mełgiew.  

2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę. 

3. Osoba nagrodzona w Konkursie zostanie powiadomiona o wynikach Konkursu. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.melgiew.pl do 23 sierpnia 2021. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej 

www.melgiew.pl. 

2. Wszelkie informacje dot. niniejszego Konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Mełgiew pod nr  tel. 

(81) 460-57-01 lub (81) 460-57-09. 

3. W sprawy nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin konkursu podlega podaniu do wiadomości publicznej m.in. poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.melgiew.pl. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W RAMACH KONKURSU 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Gminy Mełgiew informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mełgiew z siedzibą w Mełgwi, ul. Partyzancka 

2, 21-007 Mełgiew. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych na adres e-mail: inspektor@melgiew.pl. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania 

Konkursu, będą przetwarzane: 

a. w celu przeprowadzenia Konkursu - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, 

b. w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych 

z prowadzoną przez Administratora działalnością zgodnie - na podstawie wyrażonej zgody. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 

gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureata o przyznaniu nagród. 

8. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 

 

………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 
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Załącznik 1 do Regulaminu konkursu  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE  

pt. „Pomnik przyrody w Krzesimowie” 

 
 

Imię i nazwisko autora propozycji nazwy:…………………………………………………………….…………………… 

Adres zamieszkania autora propozycji nazwy: ……………………………………………………….……………………. 

 

Imiona i nazwiska opiekunów (wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia) 

…………………………………………………………………………….……….…………………………….…………. 

Adres zamieszkania opiekuna (wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy………………………………………….……………………………………..................................... 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Propozycja nazwy drzewa (składająca się maksymalnie z trzech wyrazów):…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba pełnoletnia) 

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że: 

1) jestem autorem propozycji nazwy drzewa w konkursie pt. „Pomnik przyrody w Krzesimowie”; 

2) zgłaszana na Konkurs propozycja nazwy drzewa nie narusza prawa, w tym szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich oraz, że zgłaszana propozycja nazwy jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw 

majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami ponoszę wyłączną 

odpowiedzialność wobec tych osób; 

3) przekazuję Gminie Mełgiew wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do niekomercyjnego 

wykorzystania zgłoszonej propozycji nazwy. Przeniesienie to nastąpi w pełnym zakresie do wykorzystywania 

i rozporządzania w całości lub części , na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych; 

4) wyrażam zgodę na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne 

udostępnianie zgłoszonej do Konkursu propozycji nazwy drzewa, (udostępnianie, kopiowanie, publikowanie)  

oraz umieszczanie na stronach internetowych a także w prasie lokalnej itp.; 

5) zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

nr telefonu kontaktowego, adres e-mail – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019r., 

poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).  

 

 

 

………………………………….. 
(data i czytelny podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

(wypełnić gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia) 

 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………….………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie pt. „Pomnik przyrody 

w Krzesimowie” organizowanym przez Wójta Gminy Mełgiew. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. 

Ponadto:  

1) oświadczam, że moje dziecko jest jedynym autorem propozycji nazwy drzewa; 

2)  zgłaszana na Konkurs propozycja nazwy drzewa nie narusza prawa, w tym szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich oraz, że zgłoszona praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych od osób 

trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich z takimi roszczeniami ponoszę wyłączną odpowiedzialność wobec 

tych osób: 

3) przekazuję Gminie Mełgiew wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do niekomercyjnego 

wykorzystania zgłoszonej propozycji nazwy. Przeniesienie to nastąpi w pełnym zakresie do wykorzystywania 

i rozporządzania w całości lub części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych; 

4) w imieniu dziecka……………………………………………(imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na wszelkie 

utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zgłoszonej do 

Konkursu nazwy drzewa, (udostępnianie, kopiowanie, publikowanie) oraz umieszczanie na stronach internetowych a 

także w prasie lokalnej itp.,  

5) oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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). 

 

 

 

 

………………………………….. 
(data i czytelny podpis 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 


