Regulamin konkursu „Mój Najpiękniejszy Ogród”

I Postanowienia ogólne
1. „Mój Najpiękniejszy Ogród” zwany dalej „Konkursem”, którego
organizatorem jest Centrum Ogrodnicze Magnolia z siedzibą przy ulicy
Zagórowskiej 16, 62-500 Konin, zwanej dalej „Organizatorem konkursu”.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: ogród przydomowy,
ogród działkowy.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2014 roku i trwa do 21.09.2014
roku do godziny 00:00:00.
4. Nagrodami w konkursie są:
- I miejsce nagroda o wartości 500 zł
- II miejsce nagroda o wartości 400 zł
- III miejsce nagroda o wartości 300 zł
5. Nagrodami za wyróżnienia w konkursie są: - 2 x nagroda o wartości 100 zł
6. Istnieje możliwość wyboru nagrody specjalnej.
7. Wybór zwycięzcy nastąpi do dnia 24.09.2014r.
8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma gwarantowaną nagrodę niespodziankę.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja danych zwycięzców będzie miała miejsce na stronie internetowej,
www.transgaj.pl
10. Wręczenie nagród nastąpi w Centrum Ogrodniczym Magnolia przy ulicy Zagórowskiej w Koninie dnia
26.09.2014r. (z możliwością zmiany, o czym laureaci i goście zostaną powiadomieni telefonicznie)
II Zasady konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca ogród położonych w granicach
administracyjnych powiatu konińskiego oraz mieszkaniec Miasta Konin. W Konkursie nie mogą brać
udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko po wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie w terminie obowiązywania konkursu: 4-5 zdjęć
swojej rodziny w ogrodzie. Zdjęcia należy przesłać na adres PUH Trans – Gaj s. c. ul. Zagórowska 16 62-500
Konin z dopiskiem „Mój Najpiękniejszy Ogród” lub drogą elektroniczną: transgajpw@interia.pl w temacie
e-maila wpisując „Mój Najpiękniejszy Ogród”. Fotografie należy przesłać o wadze przynajmniej 500 kB.
Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy ogrodu, gdyż pierwszej ocenie będzie podlegać
widok na zdjęciach, wg których wybrane zostaną ogrody do bezpośredniej oceny Komisji Konkursowej.
Dodatkowo należy wypełnić zgłoszenie wzięcia udziału w konkursie wg wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
3. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, na który powinna zostać przesłana nagroda,
adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa, w uzgodnieniu z właścicielem terenu, zastrzega sobie
możliwość wizji lokalnej w umówionym terminie.
5. Kryterium oceny będą podlegać:
- ocena kompozycji elementów ogrodu 0-5 pkt.;
- racjonalne urządzenie części wypoczynkowej 0-5pkt.;
- dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji 0-5pkt.;
- kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole 0-5 pkt.;
- trawniki i ich utrzymanie 0-5 pkt.;
- ogólne wrażenia estetyczne 0-5 pkt.
6. Każdy uczestnik może tylko raz wysłać zgłoszenie do Konkursu.
7. Poprzez wysłanie e-mail lub wysłanie listu uczestnik akceptuje treść Regulaminu zobowiązuje się
stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dotyczące przeprowadzonego Konkursu.
8. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby nagrodzone wyróżnieniami zostaną wyłonione przez Komisję
Konkursową.
9. W skład Komisji Konkursowej wejdą: projektant ogrodów Sonia Ostrowska, architekt krajobrazu Jacek
Grabarczyk, oraz pracownicy biura
10. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
11. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość pieniężną.
12. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na
osoby trzecie.
13. Zdobywca nagrody o tym fakcie zostanie poinformowany telefonicznie, a następnie drogą pocztową.
Koordynator konkursu trzykrotnie podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego w ciągu 48 godzin
od daty wyłonienia zwycięzcy.
14. Nagroda dla uczestnika Konkursu nie przekroczy kwoty 760 zł.
III Prawa Autorskie
1. Organizator nabywa na własność zdjęcia zgłoszone do konkursu.
2. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora autorskich
praw majątkowych do zdjęć zgłoszonych do Organizatora wszelkich znanych w chwili wydania nagrody
polach eksploatacji, w tym praw do wykorzystania zdjęcia poprzez jego publikację w prasie, Internecie,
telewizji lub na innych nośnikach reklamy, bez prawa autora do odrębnego wynagrodzenia.
IV Postanowienia końcowe
1. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu oraz niespełnienie warunków określonych w Regulaminie
powodują automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z
podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator będzie przetwarzał na potrzeby realizacji
Konkursu.
3. Biorąc udział w konkursie, jego uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca
zamieszkania oraz przesłanych przez siebie zdjęć, jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłaszania żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego
wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych
podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika
niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi
pocztowe lub telefoniczne, w tym zapewniające dostęp do Internetu.
8. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba że wprost z Regulaminu
wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów
Konkursu.

WZÓR ZGŁOSZENIA

Imię i Nazwisko .............................................................................................................
Adres .............................................................................................................
Adres ogrodu .............................................................................................................
Nr telefonu .............................................................................................................
e-mail .............................................................................................................
Oświadczam, że jestem właścicielem ogrodu położonego w granicach administracyjnych powiatu
konińskiego lub Miasta Konin. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu konkursu oraz deklaruję
zgodę na oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie
moich danych osobowych przez organizatora, na potrzeby konkursu, w tym:
- zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania;
- zgodę na publikację zdjęć mojego ogrodu i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora
konkursu

_____________________________________________
Data i czytelny podpis uczestnika

