ZARZĄDZENIE Nr,ł?hs12019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dniaA~ lipca 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia konkursów fotograficznych: "Moja nieruchomość w cleniu drzew"
I "Serocka przyroda w obiektywie".
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 tj.), w związku z Uchwałą Nr 38N/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Miasto i Gmina Serock oraz art. 400a ust. 1 pkt 32 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z póżn, zm.), zarządzam co następuje:
§1

Ogłaszam przeprowadzenie konkursów fotograficznych:
1. Konkurs nr 1 - .Moja nieruchomość w cieniu drzew",
2. Konkurs nr 2 - .Serocka przyroda w obiektywie".
§2

W poszczególnych konkursach będą przyznawane nagrody rzeczowe za zajęcie I, " i III miejsca.
§3
Burmistrz Miasta i Gminy Serock powołuje Komisję Konkursow~ do przeprowadzenia konkursów
i wyłonienia laureatów www. konkursach w składzie:
1. Przewodniczący: Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy serock,
2. Członek: Katarzyna Szmyt - Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UMiG
wSerocku
3. Członek: Beata Roszkowska - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, UMiG w Serocku
4. Członek: Mateusz Wyszyński - Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
§4

Komisja Konkursowa przeprowadzi konkursy zgodnie z regulaminami stanowiącymi załącznik nr 1
i załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta iGminy Serock.
§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NrJ.~/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia ~ lipca 2019 r.
Regulamin konkursu fotograficznego .Moja nieruchomość w cieniu drzew"
§ I.
Cele konkursu
Celem konkursu fotograficznego pt. .Moja nieruchomość w cieniu drzew" jest:
1. Wlączenie mieszkańców Miasta i Gminy Serock do aktywnego udziału w poznawaniu bogactwa
przyrodniczego Miasta i Gminy Serock oraz pogłębianie wrażliwości na piękno otaczają969o świata,
2. Zwrócenie uwagi mieszkańców Miasta i Gminy Serock na znaczenie i rolę drzew w środowisku,
3. Poznanie pojęcia bioróżnorodności biologicznej,
4. Zaznajomienie mieszkańców Miasta i Gminy Serock z rodzimymi gatunkami drzew,
5. Ukazanie, że drzewa stanowią nieodłączny element krajobrazu.
§ II.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,05 -140 Serock
§ III.
Ustalenia szczegółowe
1. Adresaci:
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, będące właścicielami nieruchomości położonych
na terenie Miasta i Gminy Serock.
2. Tematyka, treść pracy, technika
Osoby, chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym swojej posesji, na której rosną
drzewa rodzimych gatunków występujących w Polsce. Przez rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.:
dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon
jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, sosna limba, jodła
pospolita, sosna górska, czeremcha, jarząb pospolity. Na nieruchomości, która będzie fotografowana musi rosnąć
przynajmniej jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fotografii. Fotografie, które uczestnicy będą wykonywali
muszą przedstawiać drzewo jako element aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.
3. Warunki udziału:
a) Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym na płycie CD i
wydrukowanych na papierze fotograficznym w fonnacie A4.
b) W konkursie obowiązuje zasada jedno zgłoszenie - jedna nieruchomość.
c) Dopuszcza się, aby jedna osoba dokonała wyłącznie jednego zgłoszenia.
d) Minimalna ilość zdjęć jednej nieruchomości to 4 (prezentujące różne perspektywy drzewa), maksymalna
20, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną
e) Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidulanie, do których
uczestnik ma pełne prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
4. Termin i miejsce zgłoszenia:
a) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami należy składać w terminie od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia
2019 r.
b) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres
e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.
c) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe udostępniane w trakcie
konkursu, będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień
niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu I sposób ogłoszenia wyników:
a) Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez organizatora
w skład, której wchodzą:
- Sekretarz Miasta i Gminy Seroek;
- dwóch pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa W UMiG w Serocku;
- jeden pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w UMiG w Serocku.
b) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 września 2019 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani indywidualnie, telefonicznie. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie intemetowej
www.serock.pl oraz w Infonnatorze Gminy Serock.
c) Komisja konkursowa dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami,
uwzględniając m.in. pomysłowość autora, iloŚĆ i gęstość drzew na nieruchomości, różnorodność
gatunków.
d) Wręczanie nagród odbędzie się 22 września 2019 r, podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.
e) Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez członków
komisji.
Q Decyzje Komisji Konkursowej odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród.
h) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
6.

Nagrody

W ramach konkursu zostaną wyłonione: I, II, III miejsce.
§IV.
Publikowanie prac
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie
do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora.
2. Nadesłane prace przechoclząna własnoŚĆOrganizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem praw autorskich od nich na rzecz Organizatora, o których mowa wart. 50 ustawy
z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Internet itp.) będzie umieszczone imię,
nazwisko autora/autorow.
§V.
Postanowienia ogólne
1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
2. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest
równoznaczne z poddaniem się Uczestnika/Uczestników procedurze regulaminowej Konkursu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowoJny.
5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielne, do których posiadają
wszelkie prawa autorskie.
6. Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest zabronione,
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przestanych przez siebie prac,
że prace złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście przez Uczestnika! Uczestników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne Szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporząjzanyeh przez uczestników.
9. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie intemetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku; www.serock.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w UMiG w Serocku, nrłel. 22 782 68 40, adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pI.

Załącznik do Regulaminu konkursu .Moja nieruchomość w cieniu drzew"
Formularz zgłoszenia do konkursu
.Moja nieruchomość w cieniu drzew"
Imit i Nazwisko
UczHtnlka konkursu
(drukowanymi literami)
Adres korespondencyjny I numer
telefonu

Krótki opis drzew wysttpuJących na
nieruchomości
(gatunki, wiek, stan zdrowotny)

Adres fotografowanej
nieruchomości

Adm/nlsiT8tOl8ffl danych osobow)QI.UCZESTNIKA·}e$t URlA/) MIASTA I GMINY w Serocku, IłfJl8zentowany przez Burmistrza. Dane przetwanane będą
w C8Iuprzeprowadzenia konkursu. /ch podanie w zakresie niezbędnym do tego C8Iu jest konieczne. Dane nie będą przekazywane 111dnymnilluprewnjonym
odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioly
przetwarzające, wspóluczestniczące w przeprowadzaniu konkursu. na podstawie zawat1ych przez adminislratora umów. Administralor zapewnia
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony danych na najwytSlym motliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas
niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń przyslugujących administratorowi danych I w stosunku do n/ego. Osobom.
których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane. prawo ich uzupełniania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania ich danych niezgodnie l przepisami.

mieJscowość, data, czytelny podpis uczestnika
Oświadczenia:
1. O~wiadczam, te zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
2. O~wiaclczam, te jestem autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu j posiadam pełne prawa autorskie.

miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NrM/B12019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia.l9.lipca 2019 r.
Regulamin konkursu fotografICZnego .Serocka przyroda w obiektywie"

§ I.
Cele konkursu
Celem konkursu fotograficznego pt. .Serocka przyroda w obiektywie" jest:
1. Włączenie mieszkańców Miasta i Gminy Serock do aktywnego udziału w poznawaniu bogactwa
przyrodniczego Miasta iGminy Serock oraz poglębienie wrailiwości na piękno otaczającego świata.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie konieczności ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego gminy.
3. Poznanie pojęcia bioróżnorodności biologicznej.
4. Zapoznanie mieszkańców Miasta i Gminy Serock z fauną i florą na terenie Miasta i Gminy Serock.

§ II.
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05 -140 Serock

§ III.
Ustalenia szczegółowe

1. Adresaci:
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Tematyka, treść pracy, technika:
Tematem przewodnim konkursu jest ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz środowiska naturalnego Miasta
i Gminy Serock, bioróżnorodność biologiczna.
Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu przyrodniczego,
krajobrazu naturalnego, zjawiska przyrodniczego itp. znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Serock.
Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno fotografie prezentujące m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny
występujące w środowisku naturalnym, zwierzęta napotkane na terenie Miasta i Gminy Serock, wszystko
co dotyczy środowiska naturalnego.
3. Warunki udziału:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym na płycie CD
i wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4.
2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywiclulanie, do których
uczestnik ma pełne prawa autorskie.
4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
5. Podpisane oświadczenia, że podczas wykonywania fotografii nie został uszkodzony fotografowany obiekt
oraz nie ucierpiało żedne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik konkursu zapoznał się z regulaminem
konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć zgłoszonych
do konkursu i posiada do nich pełne prawa autorskie.
4. Termin i miejsce zgłoszenia:
a) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami należy składać w terminie od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia
2019 r.
b) Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, 05 - 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres
e-maf: ochronasrodowiska@serock.pl.
c) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe udostępniane w trakcie
konkursu, będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyra1.onej dobrowolnie przez Uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień
niniejszego Regulaminu. Katdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawienia.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i sposób ogłoszenia wyników:
a) Oceny prac zgłoszonych do konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez organizatora
w skład, której wchodzą:
- Sekretarz Miasta i Gminy Serock,
- dwóch pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w UMiG w Serocku,
- jeden pracownik Referatu Komunikacji Społecznej w UMiG w Serocku.
b) Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone prace, będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- precyzja wykonanego zdjęcia,
- wartość przyrodnicza zaprezentowanego obiektu przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zjawiska
przyrodniczego itp.
c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 września 2019 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani indywidualnie. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie intemetowej www.serock.pl oraz
w Informatorze Gminy Serock.
d} Wręczanie nagród odbędzie się 22 września 2019 r, podczas Swięta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.
e) Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez biorących
udział w posiedzeniu członków jury.
Decyzje Komisji Konkursowej odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród.
h) Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

n

6. Nagrody
W ramach konkursu zostaną wyłonione I, II, III miejsce
§IV.
Publikowanie prac
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do
niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora.
2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z przekazaniem praw autorskich od nich na rzecz Organizatora, o których mowa wart. 50 ustawy
z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Intemecie.
Przy eksponowanych pracach (wystawy, publikacje prasowe, Intemet itp.) będzie umieszczone imię,
nazwisko autora/autorów.
§V.
Postanowienia ogólne
1. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
2. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej jest
równoznaczne z poddaniem się Uczestnika/Uczestników procedurze regulaminowej Konkursu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu prace wykonane samodzielne, do których posiadają
wszelkie prawa autorskie.
6. Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac,
że prace złożone na Konkurs zostaly wykonane osobiście przez Uczestnika! Uczestników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzanych przez uczestników.
9. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku: www.serock.pl
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa UMiG w Serocku, nr tel. 227828840, adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

Załącznik do Regulaminu konkursu .Serocka przyroda w obiektywie"
Formularz zgłoszenia do konkursu fotograficznego
.Serocka przyroda w obiektywie·
Imię I Nazwisko
Uczestnika konkursu (drukowanymi
IHeraml)
Adres korespondencyjny
telefonu

I numer

Wskazanie mieJsca, gdzie została
wykonana fotografia
(krótki opis lub adres)

Administratorem danych tmbowyt;h ,UCZESTNIKA' }tst URZĄD MIASTA i GMINY w Serocku, reprezentowany przez 8urmisIna. Dane ptZłIwatzMIe bfdą
w celu plleptOWedzen18 konkursu, Ich podanie w zakmle niezbędnym do lego celu }tst konieczne. lJ8ne nie będą pt2~
.tadnym ~
odbiorcom, IJf'tI tet do państw trzecich. ~
danyr;h mogą b}t jedynl& osoby lJ(JOW8tnIone do paelwanMia danych 0IlłZ upt8'ołfI/one podmioty
przStwarz8Jące, wspóIucmtn/częce
w przeprow8dzanlu konkUrsu. na pcdsttllllie z8W8ltych przez 8drnlnlstr8tonI um6w. AdmInłsłralor zapewnia
ofl18nlzlłCyjn& I techniczne ttod/d bezpleczWtwł
dIe zepewnlenle ochrony danych na nejNy.tszym mo.tBwym poz/omi8. DaneS4 ptZ8Chowywane przez czas
nlezbfdny do przeprowedzenle konkursu otaZ przez o1aes przedawnienia !OSZczeń przysJuguJll;ych 8dminJstnJtorow danyr;h I w stosunlcu do niego. Ołobom,
k16tych dane doI)oczą. przysługuje fJf8WO do W!1f4duw SIłO}8 dane, prtNta ich uzupeInIanIa oraz {JffII'IO wniesi6nie skatJll do 0II11ł1111 nadzoIr:z8flO w przypadku
przetwarz8nie Ich denych nlezgodnl& z ptZepIsam/.

mieJscowość, data, czytelny podpis uczestnika
Oświadczenia

1. Oświadczam, te podczas wykonywania zdjęcia, które zgłaszam do konkursu nie dokonałem dewastacji
środowiska naturalnego, nie uszkodzHem elementu przyrody jak również nie ucierpiało żadne zwierzę.
2. Oświadczam, te zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia,
3. Oświadczam, te jestem autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiadam pełne prawa autorskie,

miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika

