
REGULAMIN KONKURSU 

”GALERIA TYGODNIA”  

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

1.1 Organizatorem i przyrzekającym nagrodę  konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, KRS nr 0000257211, zwana dalej „Organizatorem”, 

wydawca miesięcznika „Mój Piękny Ogród” i witryny internetowej „Mojpieknyogrod.pl”. 

 

1.2 Fundatorem nagród jest Fiskars Polska Sp. z o.o., ul. Fińska 1, Włynkówko, 76-200 Słupsk, 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 

numer KRS: 0000073427, NIP 8390202306, Kapitał zakładowy: 4.441.000 
 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

2.1. W Konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników  

i osób stale współpracujących, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, z Organizatorem 

i Fundatorem 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 18.06.2013 r. o godz. 10.00 i trwać będzie do dnia 

23.08.2013 r. do godz. 21.00 r. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym 

www.mojpieknyogrod.pl . 

 

3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  20.09.2013  r. Ogłoszenie wyników  

będzie miało miejsce w magazynie papierowym „Mój Piękny Ogród” w numerze 10/13, 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. Zdjęcia zgłoszone do Wielkiego Konkursu „OGRODNIK DOSKONAŁY” biorą automatycznie 

udział w małym Konkursie „GALERIA TYGODNIA”.  

 

http://www.mojpieknyogrod.pl/


4.2. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu poprzez zamieszczenie ich w serwisie internetowym 

http://mojpieknyogrod.pl jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem 

przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. 

 

4.3. 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 późniejszymi 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 odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym. 
 

4.4. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych, na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest 

Organizator Konkursu - Burda Media Polska Sp. z o.o.  

 

4.5. Zakres przetwarzania danych osobowych: 

- imię 

- nazwisko 

- miejsce zamieszkania 

- adres e-mail 

 

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

 

4.7. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostaną 

usunięte z systemów informatycznych Administratora Danych Osobowych oraz Przetwarzającego 

Dane Osobowe. 

 

4.8. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, 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” 

 

4.9. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub 

innych danych podanych w zgłoszeniu/formularzu.  

 

4.10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zdjęć 

dodanych przez Uczestnika o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, na witrynie 

http://www.mojpieknyogrod.pl, na fanpage’u Mój Piękny Ogród na Facebook’u 

(https://www.facebook.com/mojpieknyogrodmagazyn), na fanpage’u magazynu Przepis na Ogród 

(https://www.facebook.com/przepisnaogrodmagazyn ) oraz w magazynach Mój Piękny Ogród i 

Przepis na Ogród. 

 

http://mojpieknyogrod.pl/
http://www.mojpieknyogrod.pl/
https://www.facebook.com/mojpieknyogrodmagazyn


4.11. 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 naruszenie praw osób trzecich. 

 

4.12. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w punkcie 4.11, praca konkursowa zostanie 

usunięta z witryny. 

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I OFEROWANE NAGRODY 

 

5.1. Nagrodzeni Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora o przyznaniu im nagród 

drogą e-mailową. 

 

5.2. Nagrodami w konkursie są: 

 

1) Nagroda główna: Książka niespodzianka o wartości do 50 zł  

 

5.3. Nagrody główne zostaną przyznane Zwycięzcom na podstawie liczby głosów zebranych dla 
każdego zdjęcia dodanego do Konkursu na stronie Mojpieknyogrod.pl .  
 

 
5.4. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich 

postanowień niniejszego 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 rozstrzygnięcia 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 Organizatorowi. 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 nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych 

przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę 

innych danych osobistych, który 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 uprzedniej 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. Za zgodą nagrodzonego Uczestnika, Organizator– na poczet podatku – 

zaliczy przyznaną Uczestnikowi nagrodę pieniężną.  

 

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

tym również transportu, zakwaterowania i innych kosztów. 

 

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. 

 

 

 
 

http://www.mojpieknyogrod.pl/

