
 

 

 
O G Ł O S Z E N I E 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

ogłasza konkurs 

„Jaki mój dom – taka moja gmina” 
 

1. Celem konkursu jest: 

• Podniesienie walorów estetycznych miasta i gminy Międzylesie oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej 

wizerunku. 

• Upowszechnienie posesji pięknych, zadbanych, uporządkowanych i otoczonych zielenią. Propagowanie 

działań proekologicznych. 

• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu pozytywny wpływ 

na wygląd i estetykę gminy. 

• Edukacja kulturalna i turystyczna uczestników oraz zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej. 

• Promocja atrakcji turystycznych i kulturalnych miasta i gminy Międzylesie.  

 

2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 

a) najpiękniejsza posesja (regulamin wraz z deklaracją zgłoszeniową w załączniku nr 1) 

b) miasto i gmina Międzylesie w obiektywie (regulamin wraz z deklaracją zgłoszeniową w załączniku nr 2) 

c) certyfikowana miejscowość aktywna - rozpatrywana jest przez komisję konkursową, która wyłania 

najaktywniejszą miejscowość biorąc pod uwagę: 

• ilość zgłoszeń z miejscowości we wszystkich kategoriach do ilości budynków zamieszkałych; 

• udział społeczności lokalnej w realizacji projektów w ramach PAOW, uczestnictwo w konkursach m.in. 

Najładniejsza Choinka, Najładniejsza Szopka, Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem, Wzorowa 

Segregacja Śmieci. 

 

3. Komisja konkursowa przyzna dodatkowe punkty za nasadzenia przy posesjach roślin miododajnych drzew i 

krzewów (m.in. czeremcha amerykańska, dereń jadalny, głóg jednoszyjkowy, irga błyszcząca, kasztan jadany, 

kruszyna pospolita, lipa drobnolistna i szerokolistna, śliwka Tarnina, tamaryszek Pięciopręcikowy, wierzba 

Iwa), a na balkonach kwiatów przyjaznych pszczołom (m. in. nagietek, kocimiętka, cynia, dalia, nachyłek, 

rudbekia, lawenda, wrzos), a także ziół (np. bazylia, oregano, tymianek) 
 

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych 2019, 

które odbędą się 25 sierpnia 2019 r. w Nagodzicach 
 

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie!!! Jest do doskonała okazja do pokazania walorów estetycznych 

 i ekologicznych miasta i gminy Międzylesie. 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,  

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, 

 tel. 74 8126 327 wew. 27  

 informacji na temat konkursu udzieli kierownik referatu ITiG Pani Ewa Siwek 

 

 

Międzylesie dnia 20.05.2019 r. 



 

Załącznik nr 1  

REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina” 

kategoria: Najpiękniejsza posesja 

  

I. ORGANIZATOR 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej  

i Gospodarki, pokój nr 17, tel. 74 8126 327 wew. 27  

  

II. CEL KONKURSU  

1. Podniesienie walorów estetycznych miasta i gminy Międzylesie oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie jej 

wizerunku.  

2. Upowszechnienie posesji pięknych, zadbanych, uporządkowanych i otoczonych zielenią.  

3. Propagowanie działań proekologicznych.  

4. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu pozytywny wpływ na 

wygląd i estetykę danej miejscowości w tym także gminy.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Międzylesie, 

których posesje zostaną zgłoszone przez sołtysa z danej miejscowości. 

2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność 

gospodarcza.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 17.06.2019 r. do godz. 14:00                       

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa.  

4. Druk deklaracji uczestnictwa można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,  

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17 lub na 

stronie internetowej www.miedzylesie.pl   

  

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do 17.06.2019 r. do godz. 

14:00.  

2. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza dokona przeglądu zgłoszonej posesji jeden raz w okresie od 

1 lipca do 31 lipca 2019 r.  

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpią 25 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Gminnych 2019 

w Nagodzicach. 

  

V. ZAGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

1. Zgłoszenia uczestnictwa może dokonać tylko i wyłącznie Sołtys z miejscowości, w której posesja się 

znajduje, za zgodą właściciela nieruchomości. 

2. Sołtys każdej miejscowości z terenu gminy Międzylesie zgłasza od 1 do maksymalnie 5 posesji.  

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w tut. Urzędzie deklaracji zgłoszeniowej do konkursu „Jaki 

mój dom – taka moja gmina” kategoria: Najpiękniejsza posesja, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, podpisanej przez właściciela posesji i sołtysa.  

  

VI. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE  

Lp.  Kryterium  Punktacja  

 Kryteria merytoryczne:  

1.1  
Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania (wydzielone miejsca na: m.in. 

maszyny i sprzęt, estetyka budynków i ogrodzeń, czystość i porządek).  
0-10  

1.2  

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku:  

- wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki, oczka wodne itp.)   

- utrzymanie trawnika  

- zadrzewienia   

- ogródek skalny   

- rabaty kwiatowe   

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów   

0-10  

http://www.olszewo-borki.pl/
http://www.miedzylesie.pl/


 

- plac zabaw dla dzieci   

- kącik wypoczynkowy.   

1.3  Stan urządzenia działki w zakresie zieleni (różnorodność gatunkowa nasadzeń)  0-10  

1.4 

Nasadzenia przy posesjach roślin miododajnych drzew i krzewów (m.in. czeremcha 

amerykańska, dereń jadalny, głóg jednoszyjkowy, irga błyszcząca, kasztan jadany, 

kruszyna pospolita, lipa drobnolistna i szerokolistna, śliwka Tarnina, tamaryszek 

Pięciopręcikowy, wierzba Iwa), a na balkonach kwiatów przyjaznych pszczołom (m. in. 

nagietek, kocimiętka, cynia, dalia, nachyłek, rudbekia, lawenda, wrzos), a także ziół (np. 

bazylia, oregano, tymianek) 

0-10 

1.5 Stan techniczny i estetyka wszystkich budynków  0-10  

1.6 

Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska: 

• sposób odprowadzania ścieków i nieczystości; 
- szambo lub ekologiczna oczyszczalnia ścieków – 5 pkt.  
- podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 5 pkt.  

 Wywóz nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

- selekcja/segregacja– 5 pkt.  

- zmieszane – 2 pkt.  

0-10  

razem  60 

  

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w skład której wchodzą: 

• Przewodniczący komisji: pracownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

• Członkowie: radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub radny Komisji Spraw 

Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu, sołtys lub przedstawiciel rady sołeckiej 

z miejscowości, której posesja jest oceniana.   

2. Każdy z członków komisji dokonuje oceny poszczególnych posesji.  

3. W przypadku tej samej liczby punktów, decyzji o wyłonieniu laureata dokonuje się poprzez głosowanie jawne 

członków komisji biorących udział w posiedzeniu.  

4. Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.  

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

6. Komisja kończy pracę protokołem. 

  

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez zliczenie punktów przyznanych zgodnie z określoną 

w pkt. VI skalą.  

2. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostają laureatami konkursu (I – III miejsce).  

 

IX. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych posesji uczestniczących 

w konkursie.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom zostanie przeprowadzone podczas Dożynek 

Gminnych 2019, które odbędą się dnia 25 sierpnia 2019 r. w Nagodzicach.  

2. Zdjęcia posesji zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy www.miedzylesie.pl oraz wywieszone 

na tablicy wystawionej podczas Dożynek Gminnych 2019. 

  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Dane będą przetwarzane 

na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  

  

 

http://www.miedzylesie.pl/


 

 

Załącznik do regulaminu 

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina”  

Kategoria: Najpiękniejsza posesja 

 
 

 

  

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

imię i nazwisko właściciela posesji  

  

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

adres zamieszkania  

  

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

telefon  

  

  

  

  

Zgłaszam do udziału w konkursie posesję mieszącą się w: 

 

Adres posesji ............................................................................................................................................................  

  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), wraz z art. 6 

ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679, w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Jaki mój dom – taka moja gmina” Kategoria: 

Najpiękniejsza posesja i akceptuję go w całości.  

  

 

 

 

………………………………       …………………………………… 

      (podpis sołtysa)         (podpis właściciela posesji) 

  

 

 

 



 

 

Załącznik do regulaminu 

dla komisji konkursowej 

 

 

KARTA KONKURSOWA  

Lp.  Kryterium  Punktacja  

  Jednostkowa 

ocena punktowa 

Ogólna liczb 

punktów 

Maksymalna 

liczba punków 

 Kryteria merytoryczne: 

1.1  

Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania 

(wydzielone miejsca na: m.in. maszyny i sprzęt, estetyka 

budynków i ogrodzeń, czystość i porządek).  

  

 10 

1.2  

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku:  

- wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, 

murki, oczka wodne itp.)   

- utrzymanie trawnika  

- zadrzewienia   

- ogródek skalny   

- rabaty kwiatowe   

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów   

- plac zabaw dla dzieci   

- kącik wypoczynkowy.   

 

 10 

1.3  
Stan urządzenia działki w zakresie zieleni 

(różnorodność gatunkowa nasadzeń)  
 

 10 

1.4 

Nasadzenia przy posesjach roślin miododajnych drzew i 

krzewów (m.in. czeremcha amerykańska, dereń jadalny, głóg 

jednoszyjkowy, irga błyszcząca, kasztan jadany, kruszyna 

pospolita, lipa drobnolistna i szerokolistna, śliwka Tarnina, 

tamaryszek Pięciopręcikowy, wierzba Iwa), a na balkonach 

kwiatów przyjaznych pszczołom (m. in. nagietek, kocimiętka, 

cynia, dalia, nachyłek, rudbekia, lawenda, wrzos), a także ziół 

(np. bazylia, oregano, tymianek) 

 

 10 

1.5 Stan techniczny i estetyka wszystkich budynków    10 

1.6 

Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów 
ochrony środowiska: 

• sposób odprowadzania ścieków i nieczystości; 
- szambo lub oczyszczalnia ścieków – 5 pkt.  
- podłączenie do sieci kanalizacyjnej – 5 pkt.  

• wywóz nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;   

- selekcja/segregacja – 5 pkt.  

- zmieszane – 2 pkt.  

 

 10 

razem    60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2  

REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina” 

kategoria: Miasto i gmina Międzylesie w obiektywie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 

Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, tel. 74 8126 327 wew. 27 

2. Głównym celem konkursu jest zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta 

do lepszego poznania terenu gminy - jego walorów krajobrazowych, turystycznych, zabytków oraz jej 

historii. Konkurs przyczynia się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych gminy, jak również do 

upowszechniania mody na aktywne spędzanie wolnego czasu.  

3. Motywem przewodnim konkursu „Jaki mój dom – taka moja gmina” kategoria: Miasto i gmina Międzylesie 

w obiektywie z tematem „Międzyleski krajobraz”, który ma na celu pokazanie krajobrazu gminy 

Międzylesie,  

w tym m.in. przyrody, prac polowych, zachodów słońca, czy też widoków, panoram, itp. Ważne, aby 

fotografia pokazywała piękno krajobrazu gimny i była zrobiona na terenie miasta i gminy Międzylesie. 

4. Nabór prac konkursowych będzie trwał od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 16.08.2019 r. do godz. 14:00. 

 

II. UCZESTNICY  

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów pow. 16 roku życia.  

2. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie i zawodowo fotografią.  

  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia wykonane w 2019 roku.  

2. Zdjęcia wyłączenie w wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie JPG, rozdzielczość minimum 

2000x3000 pikseli.  

3. Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, telefon lub adres email) i wraz z deklaracją zgłoszeniową powinien być umieszczony w 

zaklejonej kopercie. Koperty należy przesłać lub złożyć osobiście na adres: Urząd Miasta i Gminy 

Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój 

nr 17, z dopiskiem konkurs „Jaki mój dom – taka moja gmina” kategoria: Miasto i gmina Międzylesie 

w obiektywie 

4. Zdjęcia bez deklaracji zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie.  

5. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacji cyfrowej.  

6. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu zdjęć niezwiązanych z tematem konkursu, 

zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub 

prawa osób trzecich, wadliwych technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. 

daty) oraz przesłane poza terminem naboru.   

7. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach niż będące załącznikami do regulaminu, nie będą 

rozpatrywane.   

 

IV. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE  

Lp.  Kryterium  Punktacja  

1.  Zgodność z tematem  0-5  

2.  Walory artystyczne  0-5  

3.  Oryginalność ujęcia  0-5  

4.  Techniczna jakość zdjęcia  0-5  

5.  Odpowiedniość tytułu   0-5  

 razem  25  



 

  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Oceny fotografii dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie komisja konkursowa,  

         w skład której wchodzą: 

• Przewodniczący komisji: pracownik ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

• Członkowie: pracownik ref. Organizacyjnego, radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska lub radny Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu 

2. Do zadań komisji należy w szczególności ocena zdjęć zgłoszonych do konkursu oraz wybór laureatów.  

3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

4. Ocena prac odbędzie się do dnia 23.08.2019 r.  

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

6. Komisja kończy pracę protokołem. 

7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Dożynek Gminnych 2019, które odbędą 

się 25 sierpnia 2019 r. w Nagodzicach.  

 

VI. NAGRODY 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych prac uczestniczących  

w konkursie.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

VII. PRAWA AUTORSKIE  

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii konkursowych oświadcza, że przysługują mu 

do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania 

wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 

Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  

2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania  

(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach 

promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub 

w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od 

standardu, systemu lub formatu,  

2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,  

3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, 

w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie 

 z postanowieniami Regulaminu,  

4) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach 

obrazu;  

5) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;  

6) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian 

 i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi 

powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania 

na wykorzystywanie opracowań.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Międzylesie. Dane będą 

przetwarzane na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich  

m.in. na stronach internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji 

konkursu oraz niekomercyjnej promocji województwa dolnośląskiego   

3. W przypadku wykorzystania danej pracy każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora.  

4. Z tytułu wykorzystania zdjęć autorom nie przysługują honoraria.  

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i 

oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na 

rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.   



 

6. W razie skierowania przeciw Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych| 

z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do 

Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany jest zwolnić 

Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone 

roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 

pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.  

7. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Urzędu Miasta i Gminy 

w Międzylesiu. 

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  

9. Regulamin konkursu dostępny będzie m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie,  

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, 

u sołtysów lub na stronie internetowej www.miedzylesie.pl   

10. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 

Międzylesie Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, tel. 74 8126 327 wew. 27 

informacji na temat konkursu udzieli kierownik referatu ITiG Pani Ewa Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olszewo-borki.pl/
http://www.miedzylesie.pl/


 

Załącznik do regulaminu 

 

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina” 

kategoria: Miasto i gmina Międzylesie w obiektywie 

 

 

 

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

imię i nazwisko właściciela fotografii 

  

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

adres zamieszkania  

  

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

telefon  

 

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

e-mail  

 

  

 

Tytuł zdjęcia wraz z opisem miejsca, w którym zostało wykonane:  

 

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

Oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęć(a), a sportretowane osoby wyraziły zgodę na publikację zdjęcia(ć)1.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), wraz z art. 6 

ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679, w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych Organizatorowi Konkursu, w zakresie 

nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac, które nie zostaną zwrócone, w następujących polach eksploatacji: 

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, 

(nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), nadające się do rozpowszechniania w ramach działań 

promocyjnych miasta i gminy Międzylesie. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który 

przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Jaki mój dom – taka moja gmina” kategoria: Miasto i gmina 

Międzylesie w obiektywie i akceptuję go w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikacje nadesłanych prac 

przez Organizatora.  

  

  

 

 
……………………………………………………………………. 

Miejscowość, data i podpis 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  


