
Regulamin konkursu 
„Najpiękniejszy Kwiat Liliowca Polskiej Hodowli” 

Arboretum Wojsławice 2022 r.

1. Organizatorem  konkursu  „Najpiękniejszy  Kwiat  Liliowca  Polskiej  Hodowli”,
zwanego  dalej  konkursem,  jest  Arboretum  Wojsławice  Ogród  Botaniczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem  konkursu  jest  promocja  selektów  i  odmian  liliowców,  uzyskanych  przez
polskich hodowców, a także nagrodzenie egzemplarzy o najpiękniejszych kwiatach.

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie hodowcy liliowców pochodzący z Polski,  
tj. każda osoba, która krzyżuje liliowce.

4. Hodowca  może  zgłosić  maksymalnie  5  własnych  odmian  liliowców  lub  selektów,
planowanych do rejestracji. Aby dokonać zgłoszenia należy przesłać drogą e-mailową
na adres:  malgorzata.gebala@uwr.edu.pl  do  10 czerwca 2022 r. opisane zdjęcia
zbliżeń kwiatów (wzór poniżej)

PODPIS: NAZWA odmiany lub NUMER selektu, ROK hodowli

5. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz
Facebooku  Organizatora  pod  kolejnymi  numerami  i  będą  oceniane  w  dwóch
kategoriach:

I  KATEGORIA:  Najpiękniejszy  Kwiat  Liliowca  2022  r.  –  NAGRODA
INTERNAUTÓW

II KATEGORIA: Najpiękniejszy Kwiat Liliowca Polskiej Hodowli 2022 r.
– NAGRODA JURY.

6. Nagroda  Internautów  zostanie  przyznana  w  głosowaniu  on-line,  trwającym  od  
15 czerwca do 3 lipca 2022 r. Głosować można poprzez e-maila lub też komentarze 
i  lajki  pod zdjęciami  na Facebooku Organizatora.  Zwycięzcą zostanie kwiat,  który
uzyskał najwięcej głosów. Wśród głosujących, którzy najlepiej uzasadnią swój wybór 
w e-mailach lub komentarzach na Facebooku zostaną przyznane 3 nagrody. 

7. Jury konkursu wyłania Organizator spośród hodowców, których odmiany nie zostały
zgłoszone  do  konkursu,  a  także  kolekcjonerów  liliowców.  Skład  jury  zostanie
ogłoszony w dniu rozdania nagród.



8. Wyniki konkursu w obu kategoriach zostaną przekazane hodowcom bezpośrednio po
zliczeniu głosów, tj. 5 lipca 2022 r.

9. Oficjalne  ogłoszenie  wyników,  wręczenie  nagród  oraz  prezentacja  nagrodzonych
kwiatów  odbędzie  się  10  lipca  2022  r. w  Arboretum  Wojsławice  podczas  
XVI Spotkania Entuzjastów Liliowców HEMEROmania 2022 r. Wyniki zostaną także
zamieszczone  na  stronie  internetowej  https://arboretumwojslawice.pl/ i  Facebooku
Organizatora.

10. Nagrodą są medale i tytuły: 

w I Kategorii - Najpiękniejszy Kwiat Liliowca 2022 r., 

w II Kategorii - Najpiękniejszy Kwiat Liliowca Polskiej Hodowli 2022 r. 

Zwycięskie  odmiany  zostaną  wyeksponowane  w  Narodowej  Kolekcji  Liliowców  
w  Arboretum  Wojsławice.  Dodatkowo  Najpiękniejszy  Kwiat  Liliowca  Polskiej
Hodowli 2022 r. będzie oznaczony na etykiecie specjalnym logiem.

11. Uczestnicy  konkursu  (hodowcy  i  głosujący)  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie
danych  osobowych  w  celu  rejestracji  zgłoszenia  udziału  w  konkursie  (m.in.
przeprowadzenia  głosowania  na  najpiękniejszy  kwiat,  opublikowania  danych
zwycięzcy na stronie internetowej i Facebooku Organizatora, działań promocyjnych
na rzecz zwycięzcy i in.). Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym
momencie  przez  wysłanie  wiadomości  e-mail  na  adres:
malgorzata.gebala@uwr.edu.pl.  Brak  zgody  uniemożliwia  wywiązanie  się  przez
Organizatora  z  zobowiązań  określonych  
w punktach niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż: 

1) administratorem danych  osobowych uczestnika  konkursu  jest  Ogród  Botaniczny  Uniwersytetu
Wrocławskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 23, reprezentowany przez Dyrektora; 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej jak w punkcie
11 regulaminu na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody;

3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4) uczestnik  konkursu  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  poprzez kontakt  na adres:
malgorzata.gebala@uwr.edu.pl,  jak  również  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  narusza
przepisy ww. rozporządzenia.

https://arboretumwojslawice.pl/

