Regulamin 37. Konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni” w 2020 roku.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Ogłasza się regulamin 37 konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” (dalej jako „Konkurs”)
dla edycji organizowanej w 2020 r. (dalej jako „Regulamin”).
Organizatorem Konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa (dalej jako „Organizator”), zaś
współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (dalej jako „TPW”).
Partnerem Konkursu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację
Konkursu.
§ 2.
Konkurs

Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1) balkonów, loggii i okien;
2) ogródków i ogrodów przydomowych;
3) budynków i terenów ogólnodostępnych oraz innych form zieleni miejskiej (np. placów,
parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni,
restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych, centrów
handlowych, centrów biurowych itp.);
4) osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków
komunalnych);
zwanych dalej łącznie „obiektami” lub osobno „obiektem”.
2. Konkurs będzie składał się z następujących kategorii:
1) Balkony, loggie i okna — ukwiecone indywidualnie, od zewnątrz balkony, loggie i
okna;
2) Ogródki — ogródki znajdujące się przy budynkach wielorodzinnych;
3) Ogrody i ogródki przydomowe — ogródki i ogrody przy budynkach jednorodzinnych,
widoczne od ulicy;
4) Osiedla mieszkaniowe — tereny spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, budynków
komunalnych;
5) Eko ogród/ogród nowoczesny – główną zasadą ekologicznego ogrodnictwa jest
ograniczanie do minimum stosowania nawozów mineralnych i rezygnacja z
chemicznych środków ochrony roślin oraz współdziałanie z naturą;
6) Inne formy zieleni miejskiej — pozostałe obiekty nieujęte w wyżej wymienionych
kategoriach;
7) Nagroda im. Zofii Wóycickiej — nagroda może zostać przyznana wyróżniającym się
obiektom wybranym spośród kategorii "Balkony, loggie i okna", "Ogródki", "Ogrody i
ogródki przydomowe";
8) Nagroda im. Stefana Starzyńskiego — w szczególny sposób nawiązujący do
tradycyjnych warszawskich ogrodów.
3. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
1.

1) oceniane będą wyłącznie obiekty ogólnodostępne, dlatego ocenie nie podlegają:
a) okna ukwiecone od wewnątrz (kwiaty stojące na wewnętrznym parapecie
okiennym), a także ukwiecenie wewnątrz mieszkania, domy, itp.;
b) balkony i loggie, których ukwiecenie nie będzie widoczne od strony ulicy,
podwórza, będą znajdować się na trudnodostępnych osiedlach zamkniętych itp.;
2) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz budynki oceniane będą jako całość;
3) szczególna uwaga będzie przykładana do aspektów estetycznych i ekologicznych
zgłoszonych obiektów;
4) z Konkursu wyklucza się:
a) kompozycje z kwiatów sztucznych;
b) obiekty zaniedbane pod względem ogrodniczym;
c) obiekty, w szczególności balkony, ogródki i ogrody, na których rozwieszona jest
bielizna lub panuje bałagan.
5) nie podlega ocenie obiekt, który nie został zgłoszony do Konkursu, nawet wtedy, gdy
stanowi on całość z innym obiektem zgłoszonym przez innego uczestnika lub
zgłaszającego (np. w przypadku balkonów, ogródków i ogrodów podzielonych na dwie
części, sąsiadujących ze sobą okien itp.).
§ 3.
Zasady uczestnictwa
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

W Konkursie mogą brać udział:
a) mieszkańcy m.st. Warszawy (osoby fizyczne),
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące działalność na terenie m.st. Warszawy,
dalej łącznie jako „uczestnicy” lub indywidulanie „uczestnik”, których ukwiecenia znajdują
się w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy oraz członkowie TPW zajmujący się organizacją Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednakże Organizator nie zwraca kosztów związanych
z uczestnictwem w Konkursie.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią
Regulaminu oraz akceptacją jego warunków.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej jako „zgłoszenie”), drogą:
1) elektroniczną, przez wypełnienie zgłoszenia znajdującego się na stronie
https://www.warszawawkwiatach.pl lub https://www.tpw.org.pl;
2) papierową, przez dostarczenie zgłoszenia osobiście (z zastrzeżeniem ust. 7) lub
korespondencyjnie, na adres TPW (00-270) Warszawa, pl. Zamkowy 10/2, wraz ze
zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive) – nośniki nie będą zwracane.
Zgłoszenia
dostępne
będą
do
pobrania
na
stronie
internetowej
https://www.warszawawkwiatach.pl oraz https://www.tpw.org.pl, w sekretariacie Zarządu
Głównego TPW i Oddziałach TPW (z zastrzeżeniem ust. 7). Formularz zgłoszeniowy
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Pobieranie i składanie zgłoszeń osobiście uzależnione jest od otwarcia sekretariatów
Zarządu Głównego TPW i Oddziałów TPW, co z kolei zależy od wytycznych
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administracyjnych w zakresie epidemii koronawirusa (SARS-Cov2) wywołującego
chorobę COVID19.
Załączenie zdjęć do zgłoszenia jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni
praw do ich wykorzystania.
Zdjęcia załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem
(dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13
cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 3
lipca 2020 r. Decyduje data zarejestrowania na stronie internetowej, potwierdzona data
dostarczenia lub data stempla pocztowego.
Dopuszcza się zgłoszenie obiektu przez osobę niebędącą jego właścicielem lub
opiekunem (dalej jako „zgłaszający”) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody
właściciela/opiekuna obiektu na udział w Konkursie.
Zgłaszający jest zobowiązany dołączyć pisemną zgodę właściciela/opiekuna do
wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres podmiotu obsługującego Konkurs.
Zgłaszający nie ma prawa do otrzymania nagrody, Nagroda przysługuje wyłącznie
osobie/podmiotowi, która/który jest właścicielem/opiekunem obiektu.
Zgłoszenia wysłane za pośrednictwem formularza internetowego przez osobę niebędącą
właścicielem/opiekunem obiektu muszą przesłać skan pisemnej zgody podpisanej przez
właściciela/opiekuna.
Wzór formularza pisemnej zgody dostępny będzie do pobrania w sposób, o którym mowa
w ust. 6. Formularz pisemnej zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Przesłanie prawidłowego zgłoszenia do Konkursu przez uczestnika lub zgłaszającego,
zawierającego ich dane osobowe jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez
Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu – zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika
nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1231, z późn. zm.) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z jego
udziałem w Konkursie na następujących warunkach:
1) zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie oraz możliwość
opatrzenia wizerunku komentarzem;
2) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i
technice – w szczególności w formie transmisji on-line, transmisji telewizyjnej oraz w
mediach społecznościowych;
3) materiały powstałe z wykorzystaniem wizerunku uczestnika będą służyły do
informowania o Konkursie i jego przebiegu;

18.

19.

20.

21.

4) wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku uczestnika z
zachowaniem pkt 1-3 powyżej, w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą
organizowane w latach kolejnych.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznacznie z udzieleniem przez uczestnika lub
zgłaszającego nieodpłatnej zgody:
1) na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń
czasowych, ilościowych i terytorialnych;
2) na utrwalenie obiektu zgłoszonego do Konkursu.
Zgoda, o której mowa w ust. 18 pkt 2 dotyczy utrwalenia dowolną techniką oraz
wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia
poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi
dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.
Przesłanie zgłoszenia przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoby,
które wyznaczył do reprezentowania go podczas objazdów lub uroczystości wręczenia
nagród, zapoznały się i zaakceptowały Regulamin.
Organizator i TPW nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane
z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do zgłoszenia, a także wizerunku
uczestników oraz reprezentujących ich osób.

22. Współadministratorami danych osobowych uczestników oraz zgłaszających są:
- Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
- Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10 lok. 2, 00-277 Warszawa.
23. Z podmiotem, który zostanie wybrany przez Organizatora do działań wykonawczych w
ramach realizacji Konkursu zostaną zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
24. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawianie.
§ 4.
Komisja Konkursowa
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Wyboru obiektów, które zostaną nagrodzone w Konkursie dokona Komisja Konkursowa
(dalej zwana Komisją).
Skład Komisji ustala i powołuje Organizator wraz z TPW.
Komisja będzie składać się z 9 członków w tym:
1) 3 przedstawicieli Organizatora wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy;
2) 3 przedstawicieli TPW wskazanych przez TPW;
3) 3 ekspertów wspólnie wybranych przez Organizatora i TPW.
Komisja będzie podejmować decyzję większością głosów, przy czym w przypadku braku
rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
Zadaniem członków Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
interpretacja postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z
przebiegiem Konkursu.
Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu obiektu, w związku z którym uczestnik lub
zgłaszający naruszyli postanowienia Regulaminu.

§ 5.
Przebieg Konkursu
1.
2.

3.
4.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 3
lipca 2020 r.
Objazd Komisji w celu wyłonienia obiektów odbędzie się w terminie od 10 do 31 lipca
2020 r. W przypadku wystąpienia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się
koronawirusa (SARS-Cov2) wywołującego chorobę COVID19 Komisja może podjąć
decyzję o ocenie prac tylko na podstawie fotografii.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r.,
natomiast przekazanie przyznanych nagród nastąpi do 30 września 2020 r.
Określone w Regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę
natury społecznej, organizacyjnej, bądź związaną z działaniem siły wyższej, w tym
wystąpienia zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS –
CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.
§ 6.
Nagrody

1.
2.
3.
4.

W każdej kategorii wymienionej w § 2 przyznawane będą trzy nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż określony w niniejszym regulaminie
podziału nagród lub nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
Nieodebranie nagrody przez osoby do tego uprawnione do 30 września 2020 r. jest
równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
Zgłaszający, o którym mowa w § 3 ust. 10 nie ma prawa do otrzymania nagrody. Nagroda
przysługuje wyłącznie osobie/podmiotowi, która/który jest właścicielem/opiekunem
obiektu.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

5.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, odwołania
Konkursu lub pewnych jego etapów.
Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej (skanu)
przesłanego na adres e- mail: warszawawkwiatach@um.warszawa.pl
Regulamin dostępny jest w Biurze Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy przy ul.
Senatorskiej 36, pok. 207, w siedzibie Zarządu Głównego TPW Warszawa (00-270), pl.
Zamkowy 10/2, oraz na stronach internetowych: https://www.warszawawkwiatach.pl oraz
https://www.tpw.org.pl.
W przypadku utrzymania się w czasie trwania Konkursu stanu epidemii koronawirusa
(SARS-Cov2) wywołującego chorobę COVID19, informacje dotyczące Konkursu będzie
można uzyskać telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 pod
numerami telefonów: 22 44 33 196 lub 22 44 33 207.
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Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej
Organizatora.
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail:
warszawawkwiatach@um.warszawa.pl.

