
REGULAMIN KONKURSU 

„WIELKI RODZINNY KONKURS OGRODNICZY 2020” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem akcji konkursowej, zwanej dalej „Konkursem”, jest: Burda Media Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, KRS: 0000257211, zwana dalej „Burda” lub 

„Organizator”.  

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w 

organizowanych przez Organizatora i publikowanych na łamach pism wydawanych przez 

Organizatora lub na stronach internetowych należących do Organizatora.  

1.3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz każdorazowo publikowane przez Organizatora 

na łamach wydawanych przez siebie czasopism lub na stronach internetowych należących do 

Organizatora.  

1.4. Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas 

trwania Konkursu podane będą w ogłoszeniu o Konkursie.  

1.5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności 

prawnych - za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym 

Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej).  

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:  

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób; 

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu 

w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.  

 

3. CZAS TRWANIA I MIEJSCE KONKURSU  

3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.09.2020  i trwać będzie do dnia 03.11.2020 r. do godz. 23:59. 

Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym www.mojpieknyogrod.pl oraz na łamach 

magazynu „Przepis na ogród” 

3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 02.12.2020 r. 

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na witrynie www.mojpieknyogrod.pl i/lub w magazynie 

papierowym „Przepis na ogród” wydanie 1/2021 oraz na kanale Facebook. 

www.facebook.com/przepisnaogrodmagazyn.  

3.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  



4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

4.1. Konkurs realizowany jest  w papierowym wydaniu magazynu „Przepis na Ogród”(wydania 

10/2020, 11/2020 i w serwisie mojpieknyogrod.pl. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać udział w 

konkursie wysyłając zgłoszenie konkursowe czyli min. 4 zdjęcia swoich rodzin w ogrodzie, na balkonie 

wśród zieleni łącznie z opisem (co i kogo przedstawia zdjęcia, historia ogrodu, etapy jego założenia, 

ciekawy fakty i wydarzenia, uczucie z nim związane)  w jeden z dwóch poniższych sposobów: 

4.1.1  Zgłoszenie konkursowe wraz z wypełnionym, podpisanym i zeskanowanym kuponem z 

magazynu „Przepis na Ogród” (wydania 10/2020 i 11/2020,) na adres pno@burdamedia.pl w temacie 

wpisując RODZINNY KONKURS OGRODNICZY 2020.  

4.1.2 Poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym www.mojpieknyogrod.pl (a w przypadku, gdy 

Uczestnik nie ma tam jeszcze konta – zarejestrowanie się do tego serwisu), przesłanie min 4 zdjęcia 

swojej rodziny w ogrodzie, na balkonie – zgłoszenie konkursowe. Do każdego zdjęcia powinien być 

dodany opis.  

4.2. Uczestnik Konkursu może wysłać zgłoszenie do Konkursu tylko jeden raz. Nadesłane zgłoszenie w 

serwisie można edytować przez cały czas trwania Konkursu.  

4.3. Zgłoszenie udziału w konkursie czyli nadesłanie pracy konkursowej  jest równoznaczne z 

przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.  

4.4. 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.  

4.5. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w punkcie 4.4., praca konkursowa zostanie 

usunięta z witryny.  

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY  

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

e-mailową.  

5.2. Nagrodami w konkursie są:  

5x Siekiera z ostrzałką GREENMILL 

5x Zestaw do cięcia GREENMILL 

10x Nożyce do cięcia gałęzi GARDENA 

10x Kolorowe sekatory FISKARS 

10x Zestaw narzędzi CELLFAST 

10x Zestaw preparatów do trawnika SUBSTRAL 

10x Zestaw książek WYDAWNICTWA GAJ 

 

5.3. Spośród nadesłanych zgłoszeń redakcyjne jury konkursowe wyłoni zwycięzców  na podstawie 

następujących kryteriów: 



- urody zamieszczonych na zdjęciu ogrodów lub balkonów; 

- jakości zdjęć; 

- ciekawości, oryginalności opisu; 

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. DANE OSOBOWE  

6.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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 rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.  

6.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu jest BURDA 

PUBLISHING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 

900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.  

6.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania 

reklamacyjnego. O ile uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newsletter drogą 

mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na 

www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach 

reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.  

6.4. Więcej informacji znajdziesz tutaj 

https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.  

 

7. REKLAMACJE  

7.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na 

adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Pisemna reklamacja powinna 

być wysłana z dopiskiem „WIELKI RODZINNY KONKURS OGRODNICZY 2019”.  

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą 

przedstawiciele Organizatora.  

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania. 

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie 

później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

7.5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.  

mailto:kontakt@burdamedia.pl
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7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa 

uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu Konkursu oraz w 

siedzibie Organizatora.  

8.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze 

znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.  

8.3. Biorąc udział w Konkursie i przesyłając swoje zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 

na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.  

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. Organizator 


