
REGULAMIN KONKURSU ”OGRODNIK DOSKONAŁY” 
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 
 
1.1 Organizatorem i przyrzekającym nagrodę konkursu pt. ”OGRODNIK DOSKONAŁY”, 
zwany dalej Konkursem, jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Marynarska 15, 02-
674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS nr 0000257211, kapitał zakładowy Spółki 2.000.000,00 zł. (w całości opłacony), 
NIP 101-00-01-332, 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, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących, na 
podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Organizatorem oraz osób, które w jakikolwiek 
sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie jury 
wyłaniającego zwycięzców 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 26.06.2017 r. i trwać będzie do dnia 20.08.2017 r.  
Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym www.mojpieknyogrod.pl, z 
zastrzeżeniem punktu 4.1 niniejszego Regulaminu. 
3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22.09.2017 r. Ogłoszenie 
wyników będzie miało miejsce w magazynie papierowym „Mój Piękny Ogród” w numerze 
10/17, 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. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym 
http://www.mojpieknyogrod.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), i wgranie minimum 10 zdjęć prezentujących ogród przydomowy, działkowy, 
społecznościowy (osiedlowy), rekreacyjny lub ciekawie zaaranżowany balkon lub taras 
wraz z jego opisem (historią). Do każdego zdjęcia powinien być dodany podpis. Zdjęcia wraz 
z opisem zwane są w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem do Konkursu”. 
4.2. Uczestnik Konkursu może wysłać Zgłoszenie do Konkursu tylko jeden raz. Nadesłane 
Zgłoszenie można edytować przez cały czas trwania Konkursu. 
4.3. Zgłoszenie do Konkursu poprzez zamieszczenie ich w serwisie internetowym 
mojpieknyogrod.pl jest równoznaczne  z przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem przez 
Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. 
4.4. 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. 
4.5. 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.  
4.6. Zakres przetwarzania danych osobowych: 
- imię 
- nazwisko 
- miejsce zamieszkania 
- adres e-mail 
4.7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu i wysyłka nagród oraz 
przeprowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 
4.8. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych 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. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem „OGRODNIK DOSKONAŁY”. 
4.9. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub 
innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
4.10. Nadesłanie zdjęć i opisów jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich publikację 
bezterminowo na obszarze 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. 
4.11. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (Zgłoszeń do 
Konkursu), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym 
charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. 
Uczestnik oświadcza ponadto, że uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody i/lub 
upoważnienia na fotografowanie/filmowanie obiektów i/lub osób oraz ich wykorzystywanie 
(w tym wizerunku osób na nich uwidocznionych) w zakresie określonym w niniejszym 
Regulaminie. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się 
niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które nadesłały zgłoszenie, w 
przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność oraz oświadczają, że uregulują wszystkie związane z tym faktem poniesione 
przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik ten 
podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej 
przez Organizatora nagrody. 
4.12. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, 
czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych 
fragmentach z jego pracy konkursowej (Zgłoszenia do Konkursu) przez Organizatora oraz 
firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub 
bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych 
polach eksploatacji, a w szczególności: 
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i 
mikrokopiowanie; 
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od 
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz 
egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po 



produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania 
w inny sposób; 
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 
eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w 
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne 
oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do 
standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za 
pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania 
za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania 
nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego 
przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale 
komunikacji publicznej; 
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik 
Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na 
korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne 
jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i 
równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w 
tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub 
skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie 
pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz 
DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik 
konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w 
zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej. 
4.13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do 
konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez 
Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach 
eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i 
podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym 
stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.. 
4.14. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
4.15. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu uczestnik akceptuje treść 
Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i 
zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie 
dla przeprowadzenia Konkursu. 
4.16. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału 
w Konkursie. 
 
 
 
 
 



5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I OFEROWANE NAGRODY 
 
5.1. Nagrodzeni Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora o przyznaniu im 
nagród drogą e-mailową, na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji w serwisie 
internetowym http://www.mojpieknyogrod.pl. 
5.2. Nagrodami głównymi w Konkursie są: 
 

• Akumulatorowa podkaszarka DUR187LRM marki Makita o wartości 1450 zł 
• Zestaw Mebli Master grill&party model CASABLANKA o wartości ok. 1000 zł 
• Drewniany domek ogrodowy dla dzieci – Tomek ze ślizgiem o wartości 999 zł 

 

WYRÓŻNIENIA: 

• Elektryczny opryskiwacz plecakowy Neptun Suoer EL marki Kwazar o wartości 850 zł 
• Zestaw narzędzi ogrodniczych Cellfast ERGO LINE o wartości 764 zł 
• Kompletny zestaw zraszający Cellfast o wartości 710 zł 
• Zestaw leśny Fiskars o wartości 700 zł 
• Hamak „LEJZI MAX” o wartości 579 zł 
• Zestaw narzędzi ogrodniczych Fiskars o wartości ok. 550 zł 
• Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i trawy STIHL HSA 25 o wartości 499 zł 
• Grill węglowy Master grill&party model MG841 o wartości ok 440 zł 
• Zestaw profesjonalnych opryskiwaczy Marolex o wartości 290 zł 

 
5.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcyjne jury konkursowe, w składzie Grzegorz Pawlik, 
Agnieszka Darian, Olga Szelc wyłoni zwycięzców nagród głównych oraz Uczestników, których 
Zgłoszenia do Konkursu zostaną wyróżnione. Zostaną przyznane 3 nagrody główne i 9 
wyróżnień w kategorii. Nagrodzone i wyróżnione zostaną te Zgłoszenia do Konkursu, które 
jury uzna za najciekawsze, najoryginalniejsze, najbardziej pomysłowe. 
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. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody 
na inną osobę. 
5.6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego 
uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w 
stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem. 
5.7. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska Zwycięzców i/lub miejscowość zamieszkania, 
mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie Mój Piękny Ogród i/lub na 
stronie www.mojpieknyogrod.pl 
5.8. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Uczestników adres w ciągu 3 
miesięcy od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru 
Organizatora. 
5.9. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora 
(Burda Media Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15,  02-674 Warszawa), skąd 
odpowiednio Zwycięzca bądź uprawniony Uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dni 
osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres 



Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego 
wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki. 
5.10. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie wskazanym 
w pkt. 5.9 powyżej, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 
 
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Burda 
Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem „OGRODNIK 
DOSKONAŁY” w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla 
pocztowego – dzień wysłania reklamacji na powyższy adres). 
6.2. 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. 
6.3. 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. 
6.4. Decyzja Organizatora (Komisji Reklamacyjnej), co do zgłoszonej reklamacji jest 
ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do 
sądu powszechnego. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego. 
7.2. Aktualny Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.mojpieknyogrod.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 
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. Nieopłacenie podatku od nagród w w/w terminie 
oznacza dyskwalifikację z Konkursu i w konsekwencji utratę prawa do nagrody, która to 
nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata Konkursu. 
7.4. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
 
	  


