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Puławy, dnia 21 maja 2021 r.

REGULAMIN
Konkursu na „Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego 2021”
§ 1. Warunki uczestnictwa.
1. Organizatorem Konkursu na „Najdorodniejszą Truskawkę Sezonu Truskawkowego
2021” jest Urząd Gminy Puławy z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 4.
2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Puławy.
3. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Puławy, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz Radni Gminy Puławy z tym zastrzeżeniem, że nie mogą
być im przyznane nagrody konkursowe. Dopuszcza się jednak możliwość wręczenia im
wyróżnień poza konkursem.
§ 2. Termin konkursu.
1. Konkurs na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 2021 rozgrywa
się w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Puławy
(www.gminapulawy.pl)
oraz
profilu
gminy
na
Facebooku
(facebook.com/owocnienadwisla).
§ 3. Zasady konkursu.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1
regulaminu, dostarczyć Organizatorowi najdorodniejszy, dojrzały owoc truskawki,
który został zebrany na terenie Gminy Puławy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową,
której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Owoce należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Puławy w godzinach urzędowania.
3. Ocenę oraz dokumentację produktów przeprowadzi jury konkursowe, w składzie
powołanym przez Wójta Gminy Puławy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w oparciu o kryterium najwyższej wagi
owocu.
§ 4. Nagrody i wyróżnienia konkursowe.
1. W Konkursie na najdorodniejszą truskawkę Sezonu Truskawkowego 2021 przyznana
zostanie I nagroda.
2. Laureat konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową – tablet.

3. Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień poza konkursem w sytuacji,
o której mowa w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu oraz w innych uzasadnionych
okolicznościach.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu
rozstrzyga Wójt Gminy Puławy.
2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez
Organizatora.
3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez
Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną
zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie
analogowej i cyfrowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym
medium – na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez
Organizatora.

