Regulamin Konkursu o nazwie „Na Gardenię z GardenFlora”
§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Na Gardenię z
GardenFlora”
2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Chwieduk. z
siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bohaterów Kragujewca 2/10, NIP: 5541449168, Działalność
gospodarcza wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Bydgoszcz pod nr 58855, (dalej zwane „Organizatorem”).
Obsługę techniczną Konkursu prowadzi: adStone Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem:
ul. Paczkowska 26a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000337784 (dalej „Koordynator”).
3. Organizator przeprowadza Konkurs na łamach portalu społecznościowego Facebook www.facebook.com
(dalej
„Facebook”),
na
łamach
profilu
firmowego
https://www.facebook.com/gardenflora (zwanym dalej „Fanpage”).
4. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki
organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem
oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej
„Uczestnikiem”) może być użytkownik aktywnego konta w internetowym serwisie
Facebook. Konta założonego zgodnie z Regulaminem Facebook.
2. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i
Koordynatora a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u
Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba współpracująca
z Organizatorem
na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia). W przypadku wykrycia
takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub
skreślenia takiej osoby z listy Uczestników lub zwycięzców.
§ 3 Warunku udziału w Konkursie
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1.
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie (komentarz,
zdjęcie, gif, film, elementy łączone etc.) odpowiedzi ze swoimi ogrodowymi celami na rok 2018
nazywane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
2.
Uczestnik swoje Zgłoszenie Konkursowe musi umieścić pod postem konkursowym
(zwanym dalej „Postem Konkursowym”) zamieszczonym na Fanpage w dniu 9.02.2018 r.
Uczestnik w wiadomości prywatnej na fanpage GardenFlora musi także podać swojego
maila, na którego zostanie wysłana nagroda. To jeden z warunków udziału w konkursie.
3.
Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedno Zgłoszenie Konkursowe w
całym okresie trwania Konkursu i nagrodzony może być tylko 1 raz.
4.
Przy wyłanianiu zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”), Komisja Konkursowa
(zwana dalej „Jury”) będzie brała pod uwagę kreatywność i oryginalność zgłoszenia oraz
nawiązanie do tematu.
5.
W Konkursie, na podstawie kryteriów z § 3. pkt 4, nagrodzonych zostanie 10
Zwycięzców, którym Jury przyzna 10 równorzędnych nagród (zwanych dalej „Nagrodami”).
8.

Szczegóły dotyczące Nagród opisane są w § 4 i 5.

9.

Czas trwania Konkursu: 9.02.2018 – 20.02.2018 23:59.
§ 4 Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 9 lutego 2018 roku i będzie trwał do dnia 20 lutego 2018.
3. Konkurs będzie realizowany za pośrednictwem fanpage Organizatora pod adresem:
https://www.facebook.com/gardenflora/?fref=ts
4. Spośród wszystkich nadesłanych przez Uczestników odpowiedzi, Komisja Konkursowa
wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi, kierując się kryteriami językowymi, artystycznymi i
zgodnością z tematem, która następnie nagrodzi Nagrodą.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa o wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł.
2. Nagroda to bilet na targi ogrodnicze Gardenia 2018.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie
utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnik konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie poinformowany o tym na fanpage
Gardenflory o adresie https://www.facebook.com/gardenflora/?fref=ts.
5. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju
lub gotówkę.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
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7. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcom 21.02.2017 pocztą elektroniczną w formacie .pdf na
maila podanego w zgłoszeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających
lub opóźniających doręczenie Uczestnikowi Nagrody przewidzianej w Konkursie.

§ 6 Uprawnienia nabywane przez Organizatora

1. Z chwilą doręczenia Organizatorowi odpowiedzi na pytania konkursowe udzielonej przez
Uczestnika, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniająca do nieodpłatnego
korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach
eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
b) wykorzystania na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora.
2. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa
autorskiego do nagrodzonej pracy konkursowej Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
b) wykorzystania na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora,
c) utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechniania w sposób inny niż określony w powyższych
punktach polegający i na publicznym udostępnianiu utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapisaniem się do newslettera rozsyłanego
przez Organizatora i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie
wiadomości handlowych na podany adres e-mail.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Udostępnione przez Uczestnika dane będą przetwarzane w celu organizacji
Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa
w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Dane Uczestników
Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej,
w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8 Reklamacje
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1. Wszystkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres poczty email Organizatora: konkurs@gardenflora.pl.
2. Reklamacja poza jej opisem powinna zawierać dane Uczestnika składającego reklamacje tj. imię
i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
3. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od momentu
jej otrzymania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników konkursu na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: Gardenflora.eu/konkurs.pdf
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych lub też prawnych. Wszelkie zmiany nie będą
miały wpływu na nabyte już uprawnienia Uczestników.
3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny
Konkursu.
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