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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
 Prezesa Zarządu nr 19/2021 

z dnia 22.04.2021r. 

Regulamin 

Konkursu  

„ Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Zadbaj o SWOJĄ 

posesję w NASZYM uzdrowisku”, organizowanym przez Lądeckie Usługi  
Komunalne Sp. z o.o. (dalej jako „Organizator”).  

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.  
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie interne-

towej Organizatora: lukladek.pl  
 

 
II. CELE KONKURSU 

 

1. Podniesienie walorów estetycznych i poziomu czystości miasta Lądek-Zdrój. 

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mają-

cych na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę miasta.  

3. Wyzwolenie u mieszkańców potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia. 

4. Uświadomienie mieszkańców o spoczywającym na każdym właścicielu po-

sesji, obowiązku utrzymywania czystości i porządku na swoich podwórkach, 

o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j ze zmianami). 

5. Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walo-

rów estetycznych miasta. 

 
III. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. O nagrodę ubiegać się mogą władający posesją położonym na terenie Mia-

sta Lądek Zdrój z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy  

w Lądku Zdroju oraz LUK Sp. z o.o. wraz z członkami ich najbliższej rodziny 

(małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo). 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu LUK Sp. z o.o. oraz Burmi-

strza Lądka-Zdroju.  

3. W imieniu Zarządu LUK Sp. z o.o. oraz Burmistrza Lądka Zdroju, prace 

związane z konkursem koordynuje Dział Usług Komunalnych LUK.  

4. Do konkursu mogą być zgłaszane posesje zlokalizowane jedynie w obrębie 

Miasta Lądek Zdrój.  
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IV. TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW 
 DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie druku opracowanego wg załącz-

nika nr 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko władającego, adres posesji, 

telefon kontaktowy, krótki opis posesji oraz informację o terminie możliwej 

wizyty oceniającej.  

3. Druki, o których mowa wyżej są dostępne na stronie internetowej www.lu-

kladek.pl oraz w sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku 

Zdroju, 57-540. 

4. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

a) osoby fizyczne,  

b) osoby prawne,  

c) zarządy osiedli (za wiedzą i zgodą właściciela posesji),  

d) osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji),  

5. Zgłoszenia można składać w terminie od 10.05.2021r. do 28.05.2021r. 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w 

formie papierowej w sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a, 

Lądek-Zdrój, 57-540 lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 

sekretariat@lukladek.pl  

 
V. KRYTERIA OCENY 

 
1. Zwycięzców konkursu wybierze Komisja Konkursowa w składzie : 

 

- Przewodniczący: Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju; 

- Wiceprzewodniczący: Jerzy Szymańczyk- Prezes Zarządu LUK Sp. z o.o.; 

- Członek: Maria Głowacka- Kierownik DUK; 

- Członek: Monika Ziniewicz- Specjalista ds. zamówień publicznych. 

2. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub  
w przypadku jego nieobecności- głos wiceprzewodniczącego.. 

3. Zgodnie z kartą ocen, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
Komisja Konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę: − widok na posesję 

z chodnika (ulicy): 
a) ogólne wrażenie i utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji; 

b) stan techniczny i estetyczny wygląd budynków i ogrodzeń; 
c) ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji- różno-

rodność roślin; 
d) obiekty małej architektury - altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp.; 

e) oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji. 
4. Decyzje komisji są ostateczne.  

 
 
 

 

http://www.lukladek.pl/
http://www.lukladek.pl/
mailto:sekretariat@lukladek.pl
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VI. NAGRODY 
 

1. Posesje, które zostaną najwyżej ocenione otrzymają tytuł najładniejszej 

posesji Lądka-Zdroju w 2021 roku, a władający otrzymają nagrodę okre-
śloną w pkt 2. 

2. Rodzaj nagród:  
I miejsce : Urządzenie do koszenia trawy renomowanej firmy; 

II miejsce : Myjka ciśnieniowa marki KARCHER; 
III miejsce : Zestaw narzędzi ogrodniczych maki FISKARS. 

3. Każdy władający, przystępujący do konkursu i spełniający jego wymagania, 
otrzyma w formie wyróżnienia rabat w wysokości 10 % na usługi świad-

czone przez Dział Usług Komunalnych w LUK Sp. z o.o. o wartości usług nie 
większej niż 1000 zł do wykorzystania w terminie nie przekraczającym dnia 

31.12.2021r.  
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędą się w terminie ustalo-

nym przez organizatora, lecz nie później niż do 15.06.2021r.  
5. O terminie wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną za-

wiadomione telefonicznie 7 dni przed ustalonym terminem. 
 

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KONKURSU 

 
Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z budżetu  

Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
 

VIII. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU 
 

Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu będą prezentowane na 
stronie internetowej lukladek.pl, na stronie Urzędu Miasta Lądek-Zdrój, oraz 

w lokalnej prasie (Debaty Lądeckie). 
 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgodny na przetwarza-
nie przez Organizatora danych osobowych uczestnika (wizerunek, imię  

i nazwisko, adres zamieszkania, dokumentacja fotograficzna zgłoszonej po-

sesji).  

2. Dane osobowe uczestnika w formie zapisu fotograficznego mogą być prze-
twarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych 

i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie  
danych osobowych na stronie internetowej organizatora i portalach  

społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyj-

nych lub informacyjnych Organizatora.  

3. Udział w konkursie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie  

danych osobowych jest dobrowolne.  

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każ-

dym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 
 

KARTA OCENY 
 
 

 

…………………………………………………………… 
Imię i nazwisko członka komisji 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Imię i nazwisko władającego posesją 

 

 
 

Skala punktów 1-10 
 

KRYTERIUM 
ILOŚĆ 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1. ogólne wrażenie i utrzymanie czy-

stości i porządku na terenie pose-
sji. 

  

2. stan techniczny i estetyczny wy-
gląd budynków i ogrodzeń. 

  

3. ciekawe rozwiązania zagospodaro-
wania przestrzeni posesji- różno-

rodność roślin. 

  

4. obiekty małej architektury - al-

tanki, oczka wodne, studnie, ławki 
itp. 

  

5. oryginalność i pomysł na zagospo-
darowanie posesji. 

  

 
 

 
 

Lądek- Zdrój, dnia ……………………. roku 
 

 
 

………………………………………….. 
(podpis)  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 
 

KONKURSU  

„ Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

1. Imię i nazwisko władającego posesją: 
 
 

 

2. Adres posesji: 

 

 

 

3. Dane kontaktowe — numer telefonu:  

 
 

 

4. Opis posesji: 

 

 

 

 

 

 

5. Posesja może być oceniona: 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Proszę podać sugerowane dni tygodnia oraz godziny 

(poniedziałek — piątek w godz. 8:00 — 14:00) 
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Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM 

uzdrowisku” organizowanym przez LUK Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć fotograficznych mojej posesji na stronie 

internetowej lukladek.pl oraz na łamach lokalnej gazety „Debaty Lądeckie” bezpłatnie. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem niniejszego konkursu oraz klauzula 

informacyjna o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 

do karty zgłoszenia do konkursu. 

 

 

 

 

(miejscowość i data) 

 

 

 

(podpis osoby uczestniczącej w konkursie) 
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Załącznik nr 1  
do Karty zgłoszenia do konkursu 

 

1.Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Lądku-Zdroju, z siedzibą w 
Lądku Zdroju (57-540) przy ul. Fabrycznej 7 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS - 0000713076 (dalej jako: „Spółka”). 

2.Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  skontaktować  pod  adresem:  ul. Fab-
ryczna 7A, 57-540 Lądek-Zdrój  lub mailowo : rodo@lukladek.pl  

3.Cel przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

▪ przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu; 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w mediach społecznościowych do czasu wycofania zgody. W tym 
przypadku administrator danych dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo do cof-
nięcia zgody. Usunięcia lub anonimizacji danych osoby, której dane dotyczą przez cofnięcie zgody będzie zgodne z 
obowiązującym prawem. 

4.Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5.Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Ma Pan/Pani prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych, 
▪ sprostowania danych osobowych, 
▪ usunięcia danych osobowych, 
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
▪ przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub 

do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi 
– w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wyni-

kających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, 
▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

6.Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofer-
towego i/lub zawarcia i wykonania umowy. 

7.Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia 
zgody dokonuje się poprzez kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem Fabryczna 7A, 57-540 
Lądek-Zdrój  lub mailowo : rodo@lukladek.pl 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami. 

 
 
 

…………………….……………………………….…………… 
Miejscowość i data 

 
 
 

…………………….……………………………….…………… 
Czytelny podpis 
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