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Regulamin Konkursu fotograficznego 

"Ogród zmysłów”  

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu pod nazwą "Ogród zmysłów” jest Park-M Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu przy ul. 

Piaski 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta są prowadzone w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000322642, posiadająca NIP 7343353983, REGON 120826945 zwana dalej Organizatorem. 

2) Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział 

w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami konkursu”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa 

i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie 

materiały informacyjne dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na Stronie konkursu. 

3) Konkurs trwa od 07 kwietnia (od godziny 12:00) do 30 września 2017 r. (do godziny 12:00) czasu polskiego/strefa 

czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb. Konkurs jest organizowany na terenie Centrum 

Ogrodniczego Park-M ul, Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, promowany na stronie internetowej www.park-

m.pl oraz promowany na oficjalnym fanpagu facebook Park-M: www.facebook.com/centrumogrodniczeparkm, 

google +: www.plus.google.com/+ParkmPlgroup. 

4) Konkurs składa się z dwóch etapów:  

a) 1 Etap trwa od 07 kwietnia 2017r.  do 31 lipca 2017r. 

b) II Etap trwa od 1 sierpnia 2017r. do 30 września 2017r. 

5) Celem Konkursu jest promocja marki „Park-M”. 

6) Zgłoszenie konkursowe – zgłoszenie udziału w Konkursie przez osobę fizyczną w okresie od 07 kwietnia do 30 

września 2017 r. spełniającą warunki §2 pkt 1. 

7) Uczestnik konkursu osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią 

warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.  

8) Strona konkursu – strona internetowa konkursu, na której dostępny będzie: Regulamin konkursu, informacje o 

nagrodach w konkursie, a po ogłoszeniu wyników – Laureaci konkursu. (www.park-m.pl) . 

9) Laureaci konkursu – zwycięzcy wyłonieni wynikiem z obrad Komisji Konkursowej "Ogród zmysłów" 

spełniający warunki §2. 

mailto:info@park-m.pl
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10) Zdjęcie konkursowe – wykonanie autorskiego zdjęcia zgodnego z nazwą konkursu, oraz spełniającego wymagania 

zgodnie z §2. 

11) Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura vat za zakup produktów dostępnych w Centrum Ogrodniczym Park-

M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz. 

12)   Nagrody w konkursie: 

a) I Etap: 

• nagroda za I miejsce – bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 300 zł brutto 

• nagroda za II miejsce - bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 200 zł brutto 

• nagroda za III miejsce bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 100 zł brutto 

b) II Etap: 

• nagroda za I miejsce – bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 300 zł brutto 

• nagroda za II miejsce - bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 200 zł brutto 

• nagroda za III miejsce bon zakupowy do wykorzystania na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M  

o wartości 100 zł brutto 

c) Nagroda Specjalna - zestaw Discover firmy Cellfast (Wózek DISCOVER, Wąż ogrodowy ORIGINALFLEX, 

Zestaw ze zraszaczem prostym, Zestaw przyłączeniowy ) o wartości 300 zł brutto 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom konkursu działającym niezgodnie z 

niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.  

13) Komisja Konkursowa – komisja powołana w celu wyboru Laureatów konkursu, która będzie czuwała nad jego 

prawidłowym przebiegiem. Skład komisji: Przedstawiciel Działu Prawnego, Przedstawiciel Działu  Marketingu, 

Przedstawiciel Centrum Ogrodniczego.  

 

§2 

Zasady konkursu   

1.  Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy w dniach od 07 kwietnia (od godziny 12:00) do 30 września 2017 

r. (do godziny 12:00) czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb/ 

spełnić następujące warunki: 

mailto:info@park-m.pl
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a. zrobić zakupy o łącznej wartości minimum 50 zł brutto na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M, 

ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz i zachować paragon lub fakturę potwierdzającą zakup, celem 

potwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w konkursie,  

b. wykonać autorskie Zdjęcie Konkursowe swojego zielonego zakątka – balkonu, tarasu, ogródka,  

ogrodu, przedstawiony w sposób kreatywny, oryginalny i pomysłowy zgodne z tematem konkursu 

niniejszego regulaminu.  

c. Warunki Zgłoszenia konkursowego do  udziału w Konkursie "Ogród zmysłów ": 

• zarejestrować się, wypełniając papierowy formularz zgłoszeniowy dostępny w Centrum 

Ogrodniczym Park-M, dołączyć papierowe zdjęcie konkursowe w formacie A4 - a następnie 

umieszczając wszystkie załączniki w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem. Kopertę 

wrzucamy do wyznaczonej urny znajdującej się w Centrum Ogrodniczym. 

lub  

▪ zarejestrować się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania na stronie 

park-m.pl, dołączyć zdjęcie konkursowe w pliku cyfrowym w formacie jpg lub png o 

rozdzielczości min. 2480 x 3508px, a następnie przesyłając wszystkie załączniki na adres: 

marketing@park-m.pl 

2. Zadanie konkursowe musi spełniać następujące warunki: 

a. musi być zgodne z tematem konkursu i postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b. musi posiadać walory estetyczne, być przedstawione w sposób pomysłowy, oryginalny i kreatywny 

podkreślający tematykę pracy, 

c. nie może zawierać treści obraźliwych i wulgaryzmów, 

3. W trakcie trwania konkursu Uczestnik może dokonać dowolną ilość zgłoszeń konkursowych spełniając wymogi 

regulaminu zgodnie z §2, jednocześnie może otrzymać tylko jedną nagrodę konkursową podczas trwania 

każdego z Etapów konkursu.  

4. Po zakończeniu każdego Etapu konkursu Komisja Konkursowa, oceni Zgłoszenia konkursowe danego etapu i 

wyłoni Laureatów Konkursu. 

5. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa ponownie oceni wszystkie Zgłoszenia Konkursowe ze 

wszystkich Etapów konkursu i wyłoni Laureata Konkursu Nagrody Specjalnej. Wybór Laureata Nagrody 

Specjalnej nastąpi po zakończeniu II Etapu konkursu. W rywalizacji o Nagrodę Specjalną nie mogą brać udziału 

prace, które zostały nagrodzone w I i II Etapie Konkursu. 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem Zdjęcia Konkursowego zgłoszonego przez siebie do Konkursu. 

mailto:info@park-m.pl
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7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pozostałych spółek wchodzących w skład 

Grupy Park-M oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na podstawie jakikolwiek innej 

umowy cywilnoprawnej.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia lub/i zakończenia konkursu, o czym 

poinformuje na Stronie konkursu (www.park-m.pl). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji, oraz 

prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi bez konieczności 

przedstawienia metod weryfikacji. 

10. Organizator nie będzie dopuszczał do oceny zgłoszeń konkursowych tych które: 

a. Naruszają niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, wulgarnych, naruszających prawa lub dobra 

osobiste osób trzecich, 

b. przedstawiają Organizatora w niekorzystnym świetle, 

c. zawierają treści reklamowe dotyczące podmiotów konkurencyjnych dla Organizatora, 

d. według oceny Komisji Konkursowej będę nieczytelne, 

e. według oceny Komisji Konkursowej opatrzone są podpisami obraźliwymi, 

 

§3 

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród 

1. Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursu, która wybierze Laureatów Konkursu. 

2. Komisja Konkursu dokona oceny zgłoszeń konkursowych biorąc pod uwagę ich kreatywność, oryginalność i 

pomysłowość. 

3. Decyzja o wyborze Laureatów podjęta przez Komisje Konkursu na podstawie subiektywnej oceny członków 

Komisji nie będzie podlegała podważeniu ani odwołaniu. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu na stronie internetowej 

www.park-m.pl oraz na oficjalnym fanpagu facebook Park – M. 

5. Organizator konkursu będzie kontaktował się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną - email, lub 

telefonicznie w celu przekazania informacji o nagrodzie oraz trybie jej wydania w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia wyłonienia Laureatów Konkursu. 

6. Nagrodę konkursową można odebrać na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 

Stary Sącz. Odbiór nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie przez Organizatora w godzinach pracy 

Centrum Ogrodniczego Park-M.  

mailto:info@park-m.pl
http://www.park-m.pl/
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7. Nagroda konkursowa w postaci bonu zakupowego upoważnia Laureatów do dokonania zakupów na wskazaną 

wartości na bonie na terenie Centrum Ogrodniczego Park-M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz. Bony 

zakupowe ważne są do 31-12-2017r. 

8. W przypadku nie odebrania nagrody w okresie do 31 grudnia 2017r. Laureat traci prawo do odbioru nagrody. 

9. Przyznana Laureatowi Nagroda Specjalna nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną. 

10. Organizator zastrzega, że nagroda musi być odebrana przez Laureata  we wskazanym miejscu i czasie przez 

Organizatora. 

11. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru wartości nagrody ani do otrzymania jej 

ekwiwalentu. 

12. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Laureatom nie przysługuje prawo do 

wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. 

 

§4 

Reklamacje 

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania konkursu, a także po jego zakończeniu najpóźniej do 3 dni 

licząc od daty zakończenia każdego Etapu Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: marketing@park-m.pl. 

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 3 dni roboczych liczonych od dnia jej otrzymania. 

4. Uczestnik zgłaszający reklamacje musi podać swoje dokładne dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu 

oraz opis przyczyny reklamacji. 

5. Reklamacje rozpatruję Komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu są przetwarzane przez Organizatora, 

który jest Administratorem danych w celu jego organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania 

kontaktu z uczestnikami i udostępnienia informacji o jego wynikach. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo 

do wglądu swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. 

mailto:info@park-m.pl
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych 

danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt i/lub odbiór nagrody. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie 

będzie dostępna na stronie konkursu: www.park-m.pl 

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych 

Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu. 

7. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w konkursie, które Uczestnik akceptuje poprzez przesłanie 

Formularza Zgłoszeniowego. 

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiających wzięcie 

udziału w konkursie. 

9. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540) a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania i 

umiejętności Uczestników oraz ocena Komisji Konkursowej. 

10. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. 

11. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.park-m.pl. 
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