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Tekst Jednolity 

REGULAMIN KONKURSU 

„Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022” zwany dalej „Konkursem”, organizowany 
jest przez Spółdzielnię mieszkaniową SMLW „Popowice”, zwaną dalej 
„Organizatorem konkursu”. 

2. Konkurs odbędzie się w kategorii: ogródek przy nieruchomości 
(zagospodarowanie istniejących klombów/trawników przed wejściami do budynków 
mieszkalnych i od strony balkonów). 

 
3. Zgłoszenia do konkursu trwają od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. 
W terminie od 03.10.2022r. do 14.10.2022r. włącznie nastąpi wyłonienie 
zwycięzców konkursu przez komisję konkursową. 
Od 17.10.2022r. do 31.10.2022r. nastąpi rozdanie nagród zwycięzcom konkursu. 
 

4. Nagrodami w konkursie są: pierwszych 10 miejsc voucher o wartości 100 zł do 
wykorzystania w sklepie ogrodniczym u Pana Jeleńskiego (Centrum Ogrodnicze 
Białowieska 66a, 54-234 Wrocław), (ważny rok od daty jego otrzymania). 
Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja danych zwycięzców będzie miała miejsce na 
stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i bramach Organizatora konkursu. 
Wręczenie nagród nastąpi w Sali konferencyjnej w SMLW Popowice, o czym 
laureaci i goście zostaną powiadomieni telefonicznie 14 dni przed. 

II. Zasady konkursu 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy członek Spółdzielni SMLW „Popowice”. 
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SMLW „Popowice”, członkowie 
organów samorządowych SMLW „Popowice” tj.: Rada Nadzorcza i Rady Zespołów 
Nieruchomości, członkowie Komisji Konkursowej oraz rodziny wymienionych, 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: zdjęcia ogródka i zgłoszenia udziału, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



2 

3. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres 
lokalizacji ogródka, adres email i numer telefonu kontaktowego. 

4. Dokonując oceny ogródków Komisja Konkursowa, zastrzega sobie możliwość 
wizji lokalnej w umówionym terminie. 

5. Kryterium oceny będą podlegać: 
        - ocena kompozycji elementów ogródka,0-5pkt.; 
        - dobór roślin zdobiących ogródek* przez cały okres wegetacji 0-5pkt.; 
        - trawniki i ich utrzymanie 0-5 pkt. 
        - ogólne wrażenia estetyczne 0-5 pkt. 

- dodatkowe punkty za zagospodarowanie ogródka, który do tej pory nie był   
zagospodarowany;0-5 pkt. 
 
*zabrania się sadzenia drzew i krzewów wysokopiennych 

6. Każdy uczestnik może tylko raz wysłać zgłoszenie do Konkursu. 

7. Spółdzielnia poinformuje uczestnika o regulaminie i do podpisu zobowiązuje się 
stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dotyczące przeprowadzonego 
Konkursu.  

8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową. 

9. W skład Komisji Konkursowej wejdą: 2 Przedstawicieli Rady Nadzorczej 
Spółdzielni, 2 Przedstawicieli Rad Zespołów Nieruchomości Spółdzielni,  
2 Pracowników Spółdzielni. Komisja konkursowa wyłoni spośród przedstawicieli 
Koordynatora Konkursu. 

10. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody podczas jednej edycji 
konkursu. 

11. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej  
równowartość pieniężną. 

12. Zdobywca nagrody o tym fakcie zostanie poinformowany telefonicznie lub 
mailowo. Koordynator konkursu trzykrotnie podejmie próbę nawiązania kontaktu 
telefonicznego w ciągu 3 dni roboczych od daty wyłonienia zwycięzcy, jeśli się nie 
dodzwoni nagroda przepada. 

13. Nagroda dla uczestnika Konkursu nie przekroczy bonu o wartości 100 zł.  

III Prawa Autorskie 

1. Organizator nabywa na własność zdjęcia wykonane podczas konkursu. 

2. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na 
Organizatora praw autorskich do zdjęć zgłoszonych do Organizatora wszelkich 
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znanych w chwili wydania nagrody polach eksploatacji, w tym praw do 
wykorzystania zdjęcia poprzez jego publikację w prasie, Internecie 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 za zgodą biorącego udział w konkursie na potrzeby 
realizacji Konkursu. 

3. Biorąc udział w konkursie, jego uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia, 
nazwiska, numeru nieruchomości 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. 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. 

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów 
świadczących usługi pocztowe lub telefoniczne, w tym zapewniające dostęp do 
internatu. 

7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,  

Niniejszy Tekst Jednolity Regulaminu został zatwierdzony dla wszystkich 
budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych SMLW „Popowice” 
Uchwałą Nr 44/06/VII/2022 Rady nadzorczej i obowiązuje od dnia zatwierdzenia 
jej przez Radę Nadzorczą, tj od dnia 24.06.2022r. do dnia 31.12.2022r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022” 

 

WZÓR ZGŁOSZENIA: 

 

Imię i Nazwisko ............................................................................. 

Adres zamieszkania........................................................................ 

Adres ogródka.................................................................................. 

Nr telefonu...................................................... 

email............................................................... 

 

Oświadczam, że jestem członkiem spółdzielni SMLW „Popowice”. 

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuję zawarte 

w nim postanowienia.  

 

Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora,                    

na potrzeby konkursu „Popowicki Ogródek Sąsiedzki 2022”, w tym: 

- zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania; 

- zgodę na publikację zdjęć ogródka przy nieruchomości i przekazanie praw autorskich zdjęć na 

rzecz organizatora konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji 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 (RODO). 

 

 


