Mesto Spišská Stará Ves

vyhlasuje 1. ročník súťaže s názvom

Najkrajší balkón a predzáhradka

Podmienky súťaže:
1. Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie fotografie (fotografií) svojho
rozkvitnutého balkóna, lodžie, okna, predzáhradky alebo verejného
priestoru, o ktorý sa ako obyvateľ Spišskej Starej Vsi osobne staráte
2. Termín zaslania fotografií: do 30. 9. 2021
3. Súťažné kategórie:
a) balkón alebo skupina balkónov
b) predzáhradka
4. V závislosti od počtu zaslaných fotografií si organizátor vyhradzuje
právo kategórie diferencovať (napr. balkón rodinného domu, bytový
balkón...)
5. Zaslanie fotografie:
• Elektronicky na adresu mesto@spisskastaraves.sk
• Osobne alebo poštou sa môžu fotografie doručovať na adresu Mestský
úrad, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves pričom obálku označíte
textom súťaž „Najkrajší balkón a predzáhradka“.
6. Nominujúci je povinný uviesť svoje kontaktné údaje (meno a
priezvisko, adresa, telefón), súhlas so zverejnením fotografií a so
spracúvaním osobných údajov a súťažnú kategóriu.
7. Mestský úrad vyberie podľa fotografií troch finalistov, ktorých osobne
navštívi a následne vyhodnotí súťaž v jednotlivých kategóriách.
8. Základným kritériom bude estetický vzhľad súťažných plôch a
balkónov. Pri hodnotení sa bude prihliadať na výber druhu balkónových a
záhradných rastlín, zapojenie, hustota a kompaktnosť porastu, bohatosť
kvetu, farebnosť a celkový vzhľad výsadby.
9. Vyhodnotenie a odovzdanie hodnotných cien sa uskutoční v jesenných
mesiacoch. O presnom termíne bude vyhlasovateľ súťaže včas
informovať.
10. Cenu získa ten, kto sa o balkón, predzáhradku či verejný priestor stará.
11. Každá kategória bude samostatne vyhodnotená, ocenení získajú vecné
a finančné ceny.

12. Špeciálnu cenu získa víťaz internetového hlasovania.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, právo cenu
neudeliť, ako aj právo rozdeliť cenu viacerým súťažiacim.
14. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
súťažiaci zapojením sa do súťaže dobrovoľne udeľujú prevádzkovateľovi
súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,
adresa a telefón, ako aj súhlas na zverejnenie zaslaných fotografií na účel
realizácie predmetnej súťaže. Tento súhlas uchovávania osobných údajov
platí do doby ukončenia (vyhodnotenia) súťaže. Prevádzkovateľ po
splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon
nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane
osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebude obchádzať.

V Spišskej Starej Vsi, 01. júla 2021

