
     

     
      
      Regulamin konkursu Jasło w tulipanach - podzielmy się wiosną! 
 

1. Jasło w tulipanach - podzielmy się wiosną! to drugi etap jesiennej akcji, podczas której 
rozdaliśmy mieszkańcom 20 tys. tulipanów! Wiele osób włączyło się do akcji i chętnie zasadziło 
w swoich ogródkach, przed blokiem oraz w innych miejscach cebule tulipanów. Przyszedł czas, 
aby wspólnie obejrzeć efekty naszej pracy. Tulipany już skiełkowały, niebawem zaczną   
rozkwitać. To najlepsza pora by uchwycić aparatem ich ulotne piękno. W związku z tym 
zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym konkursie na najpiękniejszą tulipanową 
rabatę, tulipanowy kącik czy po prostu miejsce, w którym rosną tulipany. 
 

2. Organizatorem akcji jest Urząd Miasta w Jaśle: Wydział Rewitalizacji, Strategii  
i Inicjatyw Społecznych, zwany dalej „Organizatorem”. 
 

3. Adresatami akcji Jasło w tulipanach-podzielmy się wiosną! i uprawnionymi do wzięcia udziału 
w konkursie są: dzieci, młodzież i dorośli, którzy zasadzili jesienią tulipany oraz ci, którzy od lat 
z powodzeniem uprawiają te piękne wiosenne kwiaty. 
 

4. Ideą konkursu jest przegląd pracy jaką włożyli mieszkańcy w ukwiecanie miasta, zakładanie 
własnych ogrodów, a także inicjatywy ogrodnicze oparte o motywacje społeczne: 
tj. reaktywacja wspólnot sąsiedzkich poprzez upiększanie rabatami osiedlowych podwórek.  
 

5. Wymagania dotyczące konkursu: prosimy o nadsyłanie maksymalnie 3 autorskich zdjęć wraz 
z opisem dotyczącym np. miejsca, w którym rosną (czy pochodzą z naszej jesiennej akcji lub 
mają inną historię), sadzenia, początków przygody z roślinami cebulowymi itp. zdjęcia powinny 
być w wysokiej jakości (rozdzielczość - 300 dpi, format pliku: JPEG). Do konkursu zapraszamy 
również dzieci i młodzież, które z entuzjazmem odebrały od nas tulipany jesienią. Zachęcamy 
do opisywania zdjęć - co będzie brane pod uwagę, ponieważ wiemy, że nie każdy ma możliwość 
zrobienia artystycznych fotografii. Prosimy zwrócić uwagę, aby zdjęcia obejmowały całe rabaty 
lub grupy tulipanów. Nie rekomendujemy zdjęć przedstawiających detale pojedynczych 
kwiatów. 

 

6. Celem konkursu jest wspólne obserwowanie efektów akcji Jasło w tulipanach oraz włączanie 
mieszkańców w proces rewitalizacji Jasła. 
 

7. Termin nadsyłania: zdjęcia należy przesłać do 25 maja drogą elektroniczną na adres: 
wrsis@um.jaslo.pl , wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1). 

mailto:wrsis@um.jaslo.pl


 

8. Organizator zastrzega, że uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje 
przesłanych zdjęć w mediach. 
 

9. Klauzula informacyjna: Administratorem Danych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 
12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na wskazany adres 
siedziby oraz telefonicznie: 13 44 86 300. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na 
ww. adres we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe podane 
w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu na 
podstawie udzielonej zgody. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom 
w celu informacji i promocji wydarzenia. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przechowujemy zebrane dane do czasu 
zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej lub do momentu cofnięcia zgody. 
Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych 
uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. W przypadku powzięcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej 
wyrażenia uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą 
podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

  



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wykaz zdjęć zgłoszonych do konkursu: 
(max. 3 zdjęcia, należy podać tytuł i opis zdjęcia oraz miejsce wykonania). 
 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu Jasło w tulipanach-
podzielmy się wiosną!  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów 
związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. Zostałem/am poinformowany, że podanie 
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Wycofanie przeze mnie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 
w konkursie.  
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych przeze mnie zdjęć oraz zdjęć 
z moim wizerunkiem utrwalonym podczas ewentualnego odbioru nagród. 
 
 
 ……………………………………                                                                                         ……………………………………  
        Miejscowość, data                                                                                                                                     Podpis uczestnika  

 
 
 
 
Zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej  
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… (imię i nazwisko dziecka) 
w Konkursie Jasło w tulipanach-podzielmy się wiosną! Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka w celach związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. 
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przesłanych przeze moje dziecko zdjęć oraz 
zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonym podczas ewentualnego odbioru nagród. 
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna: ……………………………… 
 
 
……………………………………                                                                                         ……………………………………  
        Miejscowość, data                                                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna 


