
REGULAMIN KONKURSU  ”OGRODNIK DOSKONAŁY” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 
1.1 Organizatorem i przyrzekającym nagrodę konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wa-
recka 11a, 00-034 Warszawa, KRS nr 0000257211, zwana dalej „Organizatorem”, wydawca miesięcznika „Mój 
Piękny Ogród” i witryny internetowej „Mojpieknyogrod.pl”. 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
2.1. W Konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i osób stale współ-
pracujących, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, z Organizatorem oraz małżonków i krewnych 
tych osób w linii prostej i w bocznej. 

3. CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU 
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.06.2015 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do dnia 21.08.2015 r. do godz. 
21.00. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym www.mojpieknyogrod.pl, z zastrzeżeniem punktu 
4.1 niniejszego Regulaminu.

3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25.09.2015 r. Ogłoszenie wyników będzie miało 
miejsce w magazynie papierowym „Mój Piękny Ogród” w numerze 10/15, na witrynie www.mojpieknyogrod.pl, 
oraz na kanale Facebook www.facebook.com/mojpieknyogrodmagazyn. 

3.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
4.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, prowadzony jest także w papierowym wydaniu ma-
gazynu „Mój Piękny Ogród”. Uczestnicy Konkursu mogą zatem wedle swego wyboru zgłaszać zdjęcia swoich 
ogrodów i działek także opcjonalnie w formie tradycyjnej (papierowej), wysyłając zgłoszenie Pocztą Polską. 
Osobny regulamin, dotyczący tradycyjnej formy konkursu, ogłoszony jest w magazynie „Mój Piękny Ogród”, 
w wydaniu 07/2015 na stronie 60. Uczestnik Konkursu dokonuje jednoznacznego wyboru nadsyłając zdjęcia 
pocztą albo przez stronę www.

4.2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym http://www.moj-
pieknyogrod.pl (a w przypadku, gdy Uczestnik nie ma tam jeszcze konta – zarejestrowanie się do tego serwisu, 
podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres e-mail), udzielenie odpowiedzi na pytanie konkur-
sowe, wybranie kategorii swojego ogrodu (OGRÓD PRZYDOMOWY lub OGRÓD DZIAŁKOWY) i przesła-
nie 10 zdjęć swojego ogrodu wraz z jego opisem (min. 800 znaków). Do każdego zdjęcia powinien być dodany 
podpis. Zdjęcia wraz z opisem zwane są w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem do Konkursu”. 

4.3. Uczestnik Konkursu może wysłać Zgłoszenie do Konkursu tylko jeden raz. Nadesłane Zgłoszenie można 
edytować przez cały czas trwania Konkursu. 

4.4. Zgłoszenie do Konkursu poprzez zamieszczenie ich w serwisie internetowym mojpieknyogrod.pl jest rów-
noznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulami-
nu. 

4.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych 
w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z później-
szymi zmianami) przez Burda Media Polska Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 
Zgoda uczestników na przetwarzanie ich danych jest wyrażana dobrowolnie poprzez wypełnienie odpowied-
nich pól w formularzu rejestracyjnym. 

4.6. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest Organizator Konkursu - Burda Me-



dia Polska Sp. z o.o. . 

4.7. Zakres przetwarzania danych osobowych: 
- imię 
- nazwisko 
- miejsce zamieszkania 
- adres e-mail 

4.8. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu i wysyłka nagród. 

4.9. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktu-
alizacji, uzupełniania i usuwania. Prawo to może być wykonane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku 
w formie pisemnej na adres Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa z dopiskiem 
„OGRODNIK DOSKONAŁY”. 

4.10. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych 
podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4.11. Nadesłanie zdjęć i opisów jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich publikację bezterminowo na  ob-
szarze Polski i poza jej granicami, w ramach działalności prowadzonej przez Burda Media Polska Sp. z o.o. oraz 
spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo.

4.12. Przez zgłoszenie zdjęć Uczestnik oświadcza, że jest ich autorem oraz, że nie narusza przepisów prawa, ani 
prawem chronionych dóbr osób trzecich i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naru-
szenie praw osób trzecich. 

4.13. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w punkcie 4.12, Zgłoszenie do Konkursu zostanie usunięte 
z witryn, o których mowa w punkcie 4.11 Regulaminu. 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I OFEROWANE NAGRODY 

5.1. Nagrodzeni Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora o przyznaniu im nagród drogą e-mailo-
wą. 
5.2. Nagrodami w Konkursie są: 

1) W kategorii OGRÓD PRZYDOMOWY: 

Nagrody główne: 

Ekskluzywny zestaw mebli ogrodowych Master grill&party Bahia. Krzesła: konstrukcja aluminiowa, pokrycie z 
technorattanu. Stół: rozkładany o kunstrukcji aluminiowej. Wartość nagrody to 2800 zł.

Zestaw: szpadel ostry Xact (L), szufla Xact (L), widły do kopania Xact (L), widły do kompostu Xact (L), kosz 
Solid PopoUp (o pojemności 172 l), grabie Solid (XL), szczotka Solid. Wartość nagrody to ok. 940 zł.

Kompletny zestaw zraszający: poręczny wózek EXPLORER, wąż ogrodowy MULTIFLEX, zraszacz wielofunk-
cyjny ERGO, kompletny zestaw złączek ERGO. Wartość nagrody to 700 zł.

Wyróżnienia: 

Osłonki ALURO na balkon, taras i do ogrodu. Wartość zestawu to: 204 zł. Mamy dla Państwa dwa takie zesta-
wy.



Garden Composer 3D DVD – najpopularniejszy programu do samodzielnego projektowania ogrodów z ency-
klopedią ponad 16 800 roślin. Wartość nagrody to 99,90 zł, sztuk pięć. 

Wybrane przez redakcyjne jury 5 ogrodów przydomowych będzie prezentowanych w rubryce Ogrody Czytel-
ników (od stycznia do września 2016 roku), a ich właściciele otrzymają ufundowaną przez sponsora nagrodę o 
wartości ok. 500 zł.

2) W kategorii OGRÓD DZIAŁKOWY: 

Nagrody główne: 

Zestaw narzędzi ogrodniczych: kosiarka elektryczna PowerMax 37E, pompa do brudnej wody 8500 Aquasensor, 
lekki wąż Comfort 3/4” dług. 25 m, Comfort nożyce do żywopłotu 600, Comfort nożyce 
do gałęzi 780 B. Wartość nagrody to 2137 zł.

Zestaw narzędzi ogrodniczych złożony z dziewięciu elementów: grabie do liści z tworzywa, piła z hakiem, 
szczotka do rynien, szczotka szeroka, teleskopowy trzonek w kolorze grafitowym, trzonek w kolorze grafito-
wym, odchwaszczacz i szczotka do czyszczenia chodnika. Wartość nagrody to ok. 815 zł.

Zestaw wysokiej jakości sprawdzonych narzędzi ogrodniczych: wąż ogrodowy MULTIFLEX 1/2 dług. 25 m, 
zestaw ERGO ze zraszaczem wielofunkcyjnym. Nagrodę ufundowała firma Cellfast. Wartość nagrody to 200 zł.

Wyróżnienia: 

Torba na narzędzia GardenGirl. Wartość nagrody to 120 zł, sztuk dwie.

Garden Composer 3D DVD– najpopularniejszy programu do samodzielnego projektowania ogrodów z ency-
klopedią ponad 16 800 roślin. Wartość nagrody to 99,90 zł, sztuk pięć.

Wybrane przez redakcyjne jury 4 ogrody działkowe będą prezentowane w rubryce Ogrody Czytelników (od 
stycznia do września 2016 roku), a ich właściciele otrzymają ufundowaną przez sponsora nagrodę o wartości ok. 
500 zł. 

5.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcyjne jury konkursowe, w składzie Grzegorz Pawlik, Agnieszka Darian, 
Iwona Ziętkowska wyłoni zwycięzców nagród głównych oraz Uczestników, których Zgłoszenia do Konkursu zo-
staną wyróżnione. Zostaną przyznane 3 nagrody główne i 16 wyróżnień w kategorii OGRÓD PRZYDOMOWY 
oraz 3 nagrody główne i 15 wyróżnień w kategorii OGRÓD DZIAŁKOWY. Nagrodzone i wyróżnione zostaną 
te Zgłoszenia do Konkursu, które jury uzna za najciekawsze. 

5.4. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejsze-
go Regulaminu. 

5.5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny lub 
rzecz innego rodzaju. 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Burda Media Polska Sp. z 
o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa z dopiskiem „OGRODNIK DOSKONAŁY” w terminie 14 dni od roz-
strzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres). 

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 



6.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „OGRODNIK DOSKONAŁY” oraz zawierać: imię, 
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie 
Uczestnika. 

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Orga-
nizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres 
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego.
 
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestni-
ka, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobistych, któ-
ry zostały zamieszczone w zgłoszeniu do Konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z Uczestnikiem. 

7.3. Prawo do nagrody, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł, może być realizowane wyłącznie po uprzed-
niej zapłacie przez Zwycięzcę Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości tej 
nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwycięzca zobowiązany 
jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty należnego podatku, w terminie 14 dni od daty przyznania nagrody i 
poinformowania go o przyznaniu nagrody. 

7.4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu podczas jego trwania, o ile zmiana ta 
nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani 
na serwisie www.mojpieknyogrod.pl, a zmiany obowiązywać będą Uczestnika po zapoznaniu się z nimi. Uczest-
nik, który nie zgadza się ze zmianami, może zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie, powiadamiając o 
tym Organizatora e-mailem lub listem poleconym.


