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REGULAMIN 

KONKURS PIĘKNA OBSADA 

Centrum Handlowe Galeria Zielona 

10 czerwca–10 lipca 2020 roku 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady Konkursu pod nazwą 

Piękna Obsada (zwany dalej „Konkursem”) oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników 

(zwanych dalej „Uczestnikami”). 

2. Organizatorem Konkursu oraz Administratorem danych osobowych jest About Aneta 

Jeżyna-Becela i Agnieszka Ostrowska-Gołąb Sp. J., z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 

00-105 WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000369899, 

NIP 5242722975 (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10 czerwca–10 lipca 2020 roku. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie 

Uczestnikom Konkursu ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie 

kosztów, ani środki finansowe z jakiegokolwiek tytułu. 

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Centrum Handlowym Galeria Zielona, ul. Lubelska 

2, 24-100 Puławy i dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu puławskiego, którzy prześlą 

kompletne zgłoszenie pod wskazany adres e-mail. 

6.  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a) najładniejszy ogród, 

b) najładniejszy balkon/taras. 

7. Tematem Konkursu jest pokazanie swojego udekorowanego/zaaranżowanego ogrodu  

lub balkonu/tarasu. 

8. Celem Konkursu są: promocja dbałości estetycznej w powiecie puławskim, zwłaszcza 

ogrodów, balkonów, tarasów, poprawa wizerunku osiedli, posesji oraz zachęcenie 

mieszkańców do wspólnego działania. 

9. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w sieci Internet na stronie 

www.galeriazielona.pl oraz w notatce na profilu Galerii Zielonej na Facebooku – serwisie 

dostępnym w sieci Internet pod adresem URL www.facebook.com/GaleriaZielona (dalej: 

„profil FB GZ”) i prowadzonym na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php  

10.  Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie 

sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem 

Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL http://www.facebook.com (dalej: 

„Facebook”) ani z nim związany. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym  

przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział  

w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami  

§ 6, a nie Facebookowi. 

http://www.galeriazielona.pl/
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
http://www.facebook.com/
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§ 2.  

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być  osoba fizyczna, która: 

a) jest pełnoletnia. 

b) nie jest pracownikiem, przedstawicielem, właścicielem sklepów, punktów handlowych  

i usługowych znajdujących się na terenie GZ oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu 

sprzątającego GZ oraz członkowie ich rodzin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby 

wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych 

powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

c) Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 1.b. §2. Regulaminu, rozumie  

się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

d) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga 

Organizator. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które spełnią łącznie wymienione 

poniżej warunki uczestnictwa w Konkursie: 

a) Są mieszkańcami powiatu puławskiego oraz są właścicielami, współwłaścicielami, 

lokatorami zgłaszanych do Konkursu ogrodów, balkonów, tarasów, które znajdują  

się na terenie powiatu puławskiego. 

b) Wypełnią Kupon Konkursowy oraz dołączą maksymalnie 5 zdjęć zgłaszanego ogrodu  

lub balkonu/tarasu w standardowym, dowolnym formacie JPG, JPEG lub PNG. 

c) Wypełniony poprawnie i w całości Kupon Konkursowy i wraz ze zdjęciami prześlą  

je na adres mailowy konkurs@about-pr.pl do 10 lipca 2020 r.  

4. Za prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie uważa się zgłoszenia 

konkursowe, które spełniają określone wymogi tj., wysłany Kupon Konkursowy 

wypełniony jest kompletnie, czytelnie i zawiera:  

a) IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, DATĘ URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA, ADRES 

OGRODU LUB BALKONU/TARASU, E-MAIL, TELEFON KONTAKTOWY, TYP 

ZGŁOSZENIA OGRÓD/BALKON/TARAS, OPIS, 

b) do Kuponu Konkursowego dołączonych jest maksymalnie 5 zdjęć balkonu  

lub ogrodu/tarasu (format: JPG/JPEG/PNG),  

c) Kupon Konkursowy zawiera zaznaczone zgody oraz jest podpisany IMIENIEM, 

NAZWISKIEM ORAZ DATĄ. 

5. Kupon Konkursowy jest dostępny na stronie www.galeriazielona.pl oraz na profilu FB GZ. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie tj. wypełnienie Kuponu Konkursowego, dołączenie zdjęć  

i przesłanie pod adres mailowy: konkurs@about-pr.pl oznacza akceptację zasad Konkursu, 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu 

nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych 

skutkuje utratą prawa do nagrody. 

mailto:konkurs@about-pr.pl
http://www.galeriazielona.pl/
mailto:konkurs@about-pr.pl
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8. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu,   

że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii 

i że ponosi on odpowiedzialność za złamanie tych praw. 

9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich  

oraz dóbr osobistych osób trzecich poprzez nadesłanie zdjęcia. W przypadku,  

gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec organizatora lub patronów Konkursu  

z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić 

podmiot pod adresem, którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności  

w tym zakresie. 

10. Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne  

z dyskwalifikacją Uczestnika. 

11. Uczestnikiem Konkursu można być tylko jeden raz, w jednej z dwóch kategorii: ogród  

lub balkon/taras. 

12. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać wyłącznie drogą e-mail na adres  

konkurs@about-pr.pl, wysyłając kompletnie wypełniony i podpisany Kupon Konkursowy, 

który jest dostępny na stronie www.galeriazielona.pl. 

13. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje  

się przestrzegać określone w nim zasady, jak również oświadcza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie. 

14. Uczestnictwa w Konkursie wskazanym w niniejszym Regulaminie, jak i praw i obowiązków  

z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić  

na inne osoby. 

 

§ 3. 

KRYTERIA KONKURSU I KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny zgłoszeń do Konkursu, oceny prac oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 

Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”).  

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte  

przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu 

Konkursu, głosowania oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach, w których pojawią 

się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

4. Spośród zgłoszonych do Konkursu obiektów Komisja Konkursowa oceni i wyłoni  

3 najładniejsze ogrody (I, II, II miejsce) oraz 3 najładniejsze balkony/tarasy (I, II, II miejsce)  

oraz 10 wyróżnień dodatkowych. 

5. Komisja Konkursowa może przeprowadzić wizytę wybranych, zgłoszonych ogródków  

i balkonów/tarasów w terminie 10 czerwca–10 lipca 2020 roku. O wizycie Komisji Konkursowej 

właściciele zgłoszonych do Konkursu ogródków i balkonów zostaną powiadomieni na minimum 

2 dni przed jej datą. 

6. Ocena wykonanych zadań odbywać się będzie zgodnie z określonymi kryteriami.  

mailto:konkurs@about-pr.pl
http://www.galeriazielona.pl/
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7. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę: 

a) w przypadku ogrodów: 

• końcowa forma całości ogrodu, 

• kompozycje zasiewów, 

• rabaty, klomby, skalniaki, itp. 

• ciekawostki roślinne, 

• miejsca wypoczynku/altanka/, 

• oświetlenie, 

• ład, porządek, kolorystyka. 

b) w przypadku balkonów/tarasów: 

• końcowa forma całości, 

• kompozycje roślinne w dekoracji, 

• ilość i jakość ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej, 

• ciekawostki roślinne, 

• miejsca wypoczynku, 

• oświetlenie, 

• ład, porządek, kolorystyka. 

8. Wręczenie nagród nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. 

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do 24 lipca 

2020 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania 

przez Organizatora.  

10. Reklamacja powinna być przesyłana drogą elektroniczną, pod e-mail: biuro@about-pr.pl. 

11. Reklamacja powinna zawierać również Oświadczenie Zgłaszającego zawierające zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji, o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  

z rozpatrzeniem reklamacji, dotyczących Konkursu przez administratora danych osobowych  

– About Aneta Jeżyna-Becela i Agnieszka Ostrowska-Gołąb Sp. J., z siedzibą w Warszawie,  

ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz że mam prawo dostępu do moich danych, 

żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.  

 

§ 4 

NAGRODY 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, WARUNKI ODEBRANIA NAGRÓD 

 

1. Fundatorem nagród jest Centrum Handlowe Galeria Zielona. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lipca 2020 roku.  

3. Na stronie internetowej www.galeriazielona.pl oraz profilu FB GZ Komisja Konkursowa 

ogłosi Zwycięzców. 

4. Wręczenie nagród nastąpi w przeciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. 

5. Zwycięzcy Konkursu muszą być obecni osobiście podczas odbioru nagrody, a także okazać 

dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty) z tożsamością wpisaną do Kuponu 

Konkursowego.  

mailto:chturawa@about-pr.pl
http://www.galeriazielona.pl/
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6. W przypadku, jeśli dane osobowe Zwycięzcy Konkursu wpisane do Kuponu Konkursowego 

(imię i nazwisko) nie będą zgodne z danymi w dokumencie tożsamości  

– Komisja Konkursowa ma prawo nie wydać nagrody lub wstrzymać wydanie do chwili 

wyjaśnienia. 

7. Nagrodami w Konkursie są: 

Wyróżnienia: 

a) 10 zestawów gadżetów ogrodniczych 

W kategorii „najładniejszy ogródek”: 

b) I miejsce –  karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 400 PLN. 

c) II miejsce – karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 200 PLN. 

d) III miejsce − karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 100 PLN. 

W kategorii „najładniejszy balkon/taras”: 

e) I miejsce –  karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 400 PLN. 

f) II miejsce – karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 200 PLN. 

g) III miejsce − karta do sklepu Galerii Zielonej o wartości 100 PLN. 

8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej 

nagrody. 

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 

10. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody,  

które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

12. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

13. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają w dyspozycji Fundatora nagród. 

14. Zasady oraz sposób realizacji nagrody określają sklepy w CH Galeria Zielona. 

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród Zwycięzcom 

oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu 

w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących Zwycięzców Konkursu zgodnie 

z 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, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.) 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych 

osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych przez niego  

w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez ww. 

administratora w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Uczestnik może wyrazić 
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również zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych, dla celów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik  

ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

4. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej  

(zdjęcia, opis) i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych należności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych Uczestnika 

(imię i nazwisko), który bierze udział w Konkursie oraz zdjęć z wręczenia nagrody  

na stronie www.galeriazielona.pl, na profilu FB Galeria Zielona na www.facebook.com,  

a także w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego Konkursu oraz w późniejszych 

celach marketingowych. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 

danych osobowych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych 

Uczestników Konkursu z powodu siły wyższej. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriazielona.pl  

oraz na profilu FB GZ. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu  

z ważnych powodów. O ewentualnej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi  

na www.galeriazielona.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad Konkursu  

na materiałach reklamowo-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach 

reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 

postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

http://www.galeriazielona.pl/
http://www.facebook.com/
http://www.galeriazielona.pl/
http://www.turawa-park.com/

