
Zarządzenie Nr 2£L./.\illl./2oi8 

dnia 
Prezydent Miasta Zgierza 

z r. 

w sprawie: ogłoszenia konkursu „Zgierskie drzewo roku" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 

zarządzani, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam konkurs „Zgierskie drzewo roku" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którego Regulamin 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

§ 4 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



Załącznik do zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 

Regulamin konkursu „Zgierskie drzewo roku" 

1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Zgierza. 
2. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
3. Konkurs jest skierowana do mieszkańców miasta Zgierza. 
4. Celem konkursu jest: 

- kształtowanie i propagowanie proekologicznych postaw mieszkańców Zgierza, 
- zdobywanie wiedzy na temat lokalnej przyrody. 

5. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie przez uczestnika najciekawszego drzewa 
występującego na terenie miasta Zgierza. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno drzewo. 
7. Zgłoszenia dokonuje się w formie zdjęcia. Maksymalnie 3 zdjęcia w formacie JPG, w 

plikach nieprzekraczających 2 MB należy wysłać na adres gok@umz.zgierz.pl w formie 
załączników lub na nośniku danych na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 
95-100 Zgierz. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy (wg 
wzoru w załączniku nr 1) w formie pisemnej lub skanu. 

8. Do zgłoszenia niepełnoletni uczestnicy są zobowiązani dołączyć zgodę rodzica/opiekuna 
na udział w konkursie (wg wzoru z załącznika nr 2 do regulaminu). 

9. Drzewa zgłoszone do konkursu muszą znajdować się w granicach administracyjnych 
Gminy Miasto Zgierz. 

10. Zdjęcia w konkursie „Zgierskie drzewo roku" należy przesłać w terminie od dnia 
01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą brane do udziału w 
konkursie. 

11. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 
12. Organizator powoła komisję konkursową, składająca się z przedstawicieli organizatora, 

która będzie nadzorowała przebieg konkursu. 
13. Zgłoszone drzewa będą podlegały ocenie przez komisję konkursową według 

następujących kryteriów: kondycja drzewa, obwód drzewa, 
14. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
15. Autorzy trzech najciekawszych w ocenie komisji konkursowej prac konkursowych 

zostaną nagrodzeni. 
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza 

www.umz.zgierz.pl do dnia 31.08.2019 r. 
17.0 terminie i  miejscu wręczenia nagród nagrodzeni Uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 
18. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. 
19. Przekazując pracę na konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie pracy 

konkursowej na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystanie jej w celach 

20. Prace zgtegzone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
•romocyjnych. 



21. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Prezydent Miasta 
Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 

22. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu 
„Zgierskie drzewo roku". 

23. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

24. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu jego zakończenia, z 
uroczystym wręczeniem nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji 
dokumentacji. 

25. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne dla 
uczestnictwa w Konkursie. 

26. Odbiorcami danych uczestników będą podmioty, którym Fundusz ma obowiązek 
przekazywać dane na podstawie przepisów prawa lub innym naszym podwykonawcom 
(podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

27. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: e-
urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie 
na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. 

28. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia 
przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

29. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez 
powiadamiania Uczestników i bez podania przyczyn. 

30. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu lub zmiany terminów bez 
podania przyczyny. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
„Zgierskie drzewo roku" 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 
„Zgierskie drzewo roku" 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA KONKURSU 

MIEJSCOWOŚĆ 

ULICA/NR BUDYNKU/NR LOKALU 

TELEFON KONTAKTO WY 

ADRES E-MAIL 

MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA / 
LOKALIZACJA FOTOGRAFOWANEGO 
DRZEWA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana 
Pawła II 16, 95-100 Zgierz na potrzeby organizacyjne Konkursu „Zgierskie drzewo roku". 

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku, utrwalonego w dokumentacji 
fotograficznej przez Prezydenta Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz w celu promocji 
medialnej Konkursu, w tym na umieszczenia mojego imienia i nazwiska jako uczestnika Konkursu „Zgierskie drzewo roku" w 
prasie oraz na stronie internetowej Miasta Zgierza (Wyrażenie niniejszej zgody nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie). 

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

Oświadczam, że przyjąlem/łam do wiadomości, iż: 
- Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 

16, 95-100 Zgierz. 
- Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Konkursu „Zgierskie drzewo roku". 
- Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
- Moje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu „Zgierskie drzewo roku" z uroczystym wręczeniem 

nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji. 
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie „Zgierskie drzewo 

roku". 
- W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub 
pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz. 

Data i czjielny podpis uczestnika Konkursu 
Oświadczenie 
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż: zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia, 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 
„Zgierskie drzewo roku" 

ZGODA RODZICA/OPEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko, 
czytelnie) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznej/podopiecznego* 

(imię i nazwisko dziecka czytelnie) 
w konkursie „Zgierskie drzewo roku". 

(Miejscowość, data) Podpis rodzica/opiekuna Uczestnika 
konkursu 

•Niepotrzebne skreślić 


