
  

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin, tel. 22 667 68 51 lub 52. 

 

Radzymin, dnia 9 l istopada 2020 roku   

 

Regulamin konkursu na najciekawsze pomysły dotyczące zagospodarowania  

przestrzeni roboczo zwanej Placem Rekreacyjnym Nowa 

 

Konkurs jest jednym z elementów konsultacji społecznych ogłoszonych przez Burmistrza Radzymi na, dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzeni 

roboczo zwanej Placem Rekreacyjnym Nowa – Zarządzenie nr 0050.119.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Radzymina.  

2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych pomysłów, które mogą być wykorzystane w opracowaniu finalnej koncepcji zagospodarowania Placu 

Rekreacyjnego Nowa. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej na Plac Rekreacyjny Nowa. Głównym 

punktem Placu będzie tor rowerowy pumptrack (pętla o długości 100 m), który powstanie na działce przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Batali onów 

Chłopskich w Radzyminie.  

5. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie opisu tekstowego, wizualizacji graficznej, wizualizacji przestrzennej (makiety) , w formie prezentacj i 

multimedialnej lub w jakiejkolwiek innej – Organizator dopuszcza wszelkie formy artystyczne.  

6. Prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać imię, nazwisko, wiek autora oraz dane umożliwiające skontaktowanie się z nim. 

7. Prace można: 

a)    przesyłać elektronicznie na adres konsultacje@radzymin.pl, 

b)    przesyłać w wersji tradycyjnej na adres: 

   Referat Partycypacji i Polityki Społecznej  

   UMiG Radzymin, pl. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, 

c) składać w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej w budynku A Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (parter, pokój nr 7).  

8. Termin przekazania Organizatorowi prac konkursowych upływa 14 grudnia 2020 roku. Prace nadesłane/złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

oceniane. 

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz zgodę na podanie danych osob owych i ich 

przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

10. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostateczne.  

11. Komisja oceni zgłoszone prace do 21 grudnia 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.radzymin.pl. Jednocześnie zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, bądź mailowo.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

13. W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursu - za zajęcie I, II, III miejsca. 

14. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki za udział w konkursie. 

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

16. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące  

i ostateczne. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i wspólnego kreowania radzymińskiej sportowo – rekreacyjnej przestrzeni. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
w sprawie przeprowadzenia konkursu na najciekawsze koncepcje zagospodarowania przestrzeni  

roboczo zwanej Placem Rekreacyjnym Nowa. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  ust. 2 rozporządzenia 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 rozp orządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu w Urzędzie Miasta i  Gminy Radzymin jest Burmistrz Radzymi na  
z siedzibą przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin; 

2) wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@radzymin.pl ; 

3) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu dotyczącego  koncepcji zagospodarowania przestrzeni roboczo zwanej Placem 
Rekreacyjnym Nowa; 

4) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do dopełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do pr zenoszenia danych, pra wo do 
cofnięcia zgody  

6) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niewyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie; 
8) dane mogą być udostępniane przez Burmistrza Radzymina podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa;  
9) podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietni a 2016 r. oraz ustawy z 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych; 

11) nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 

Oświadczam, że udostępniając Organizatorowi pracę konkursową wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Radzymina moich danych osobowych, wyłącznie n a  

potrzeby przeprowadzenia konkursu dotyczącego zagospodarowania Placu Rekreacyjnego Nowa.  

 

 

 

............................................................. 
            czytelny podpis 
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