
Regulamin konkursu pt. ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom”  

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Z Kujawskim pomagamy pszczołom” (zwanego 

dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy 

ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 

47.665.426 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika 

"Magnolia” (dalej, Miesięcznik) zwana dalej „Organizatorem”.   Organizator jest 

również fundatorem nagród w Konkursie.  

2. Partnerem nagród w Konkursie jest Profile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrówki 6, 03-090 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000152737, NIP: 5260033074, zwanym dalej ,,Partnerem”.  

3. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i 

obowiązki jego uczestników. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie 

zamieszczony na serwisie e-ogrody.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do 

zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie 

naruszy praw nabytych uczestników Konkursu. 

5. Konkurs trwa od dnia 11.05.2017 do godziny 9:00 do dnia 12.07.2017 r. do godziny 

23:59.   

 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

3. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby 

współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu lub świadczące usługi na 

rzecz Organizatora w związku z Organizacją Konkursu bez względu na podstawę 

prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz 

rodzeństwo wymienionych pracowników i współpracowników Organizatora. 

Wyłączenia określone w zdaniu poprzedzającym stosuje się także do pracowników lub 

współpracowników Partnera, a także ich krewnych i powinowatych wymienionych 

powyżej.  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestniczka treści 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

 

 



§3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.  

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu wykonać zadanie 

konkursowe polegające na wykonaniu fotografii miejsca, w którym rosną rośliny 

przyjazne pszczołom, przy czym przez miejsce, w którym rosną rośliny przyjazne 

pszczołom rozumieć należy miejsce typu: balkon, taras, działka, ogród. Fotografia musi 

przedstawiać co najmniej jedną roślinę przyjazną pszczołom („Praca konkursowa”). 

Następnie należy Pracę konkursową w terminie od 11.05.2017 do godz. 9:00 do dnia 

12.07.2017 do godz. 23:59 przesłać na adres poczty elektronicznej 

konkurs_pszczoly@agora.pl. Dla ważnego zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest 

zawrzeć w treści e-maila swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Praca 

konkursowa winna być zapisana w formacie TIF, PNG lub JPG, o objętości nie 

większej niż 10 MB.  

2. Termin zgłoszenia, o którym mowa powyżej, uznaje się za dotrzymany, jeżeli 

korespondencja zawierająca Pracę konkursową zostanie odebrana przez serwer poczty 

elektronicznej Agory do dnia 12.07.2017 r. do godz. 23:59. 

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 (trzy) fotografie, przy czym 

jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą 

Regulaminem. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. nadesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w 

ustępie 1 niniejszego paragrafu Regulaminu) Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a) przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) 

oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek 

prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego 

wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej; 

b) jest uprawniony do utrwalenia w Pracach konkursowych widocznej w kadrze 

aranżacji wnętrz, stylizacji i zezwalania na korzystanie z tak utrwalonych 

elementów Pracy konkursowej w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

niniejszego Konkursu, a korzystanie z Pracy konkursowej nie narazi Organizatora 

na odpowiedzialność prawną względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw do 

aranżacji wnętrz lub prawa do prywatności; 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanej 

Pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu 

przez Agorę opracowania Pracy konkursowej (poprzez jej dopasowanie i 

dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), na serwerze internetowym na 

stronach serwisów internetowych Organizatora, bądź profilach Organizatora na 

portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet 

również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w 

wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo 

wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w tworzonej przez niego 

bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich 

stron internetowych serwisów Organizatora oraz prawo do nieograniczonego w 

czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych utworów w ramach 

archiwum; 

d) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora zgłoszonej Pracy 

konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym 

także po dokonaniu przez Organizatora opracowania Pracy konkursowej (poprzez 

jej dopasowanie i dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), w wydawanym 
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przez Organizatora Miesięczniku oraz w serwisach internetowych Organizatora i 

profilach w portalach społecznościowych Organizatora;   

e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na 

korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

- utrwalenia Pracy konkursowej, zwielokrotnienia egzemplarzy zdjęcia dowolną 

techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

- wprowadzania egzemplarzy Pracy konkursowej do obrotu,  

- rozpowszechnianie i wprowadzanie Pracy konkursowej do obrotu, jednokrotnie 

lub wielokrotnie na łamach na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez 

Organizatora, w szczególności Miesięcznika oraz wszelkich jej dodatków stałych 

i okazjonalnych;  

- publikowanie Pracy konkursowej, wprowadzenie do pamięci komputera oraz 

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości 

wykonywania uprawnień zarówno co do całości Pracy konkursowej, jak również co 

do jej fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem 

opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń 

dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, 

odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci 

Internet.  

f) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na stronach serwisów internetowych 

portalach społecznościowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika oraz 

wizerunku osób przedstawionych na fotografii.  

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy 

spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Spośród zgłoszeń konkursowych spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu 

powyżej, jury kierując się przede wszystkim walorem estetycznym fotografii, oryginalnością 

oraz wartością marketingową przesłanej Pracy konkursowej wskaże: 

a) jednego laureata pierwszego miejsca, którego Praca konkursowa zostanie uznana za 

najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit a) Regulaminu; 

b) jednego laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagrody określona w § 5 

ust. 1 lit b) Regulaminu; 

c) jednego laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 

ust. 1 lit c) Regulaminu. 

3. W skład jury wchodzą pracownicy i współpracownicy Organizatora.   

4. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na łamach numeru 9/2017 Miesięcznika tj. w dniu 

10.08.2017 r. Ponadto w terminie do dnia 20.07.2017 r. Organizator wyśle do zwycięzców 

wiadomość e-mail kierowaną pod adres e-mail, z którego nadesłano Pracę konkursową.  



5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości 

e-mail, z którego nadesłano pracę konkursową przesłać, pod wskazany w wiadomości adres e-

mail swoje dane niezbędne dla wydania i rozliczenia nagrody: imię (imiona), nazwisko 

(nazwiska), adres do korespondencji oraz numer telefonu. Milczenie zwycięzcy w tym 

terminie powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody. 

§ 5. Nagrody. 

1.  Nagrodą w Konkursie: 

a) dla laureata pierwszego miejsca jest bon o wartości 400 złotych do wykorzystania w 

sklepie Leroy Merlin do dnia 31.07.2018 r. 

b) dla laureata drugiego miejsca jest bon o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie 

Leroy Merlin do dnia 31.07.2018 r. oraz książka ogrodnicza pt. „Ogród przy domu” autorstwa 

Sue Philips o wartości 50 złotych. 

 c) dla laureata trzeciego miejsca jest bon o wartości 150 złotych do wykorzystania w sklepie 

Leroy Merlin do dnia 31.07.2018 r. oraz książka ogrodnicza pt. „Ogród przy domu” autorstwa 

Sue Philips o wartości 50 złotych.  

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania 

przez laureata wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 

4 ust. 5.   

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

5. W celu dokonania identyfikacji osoby nagrodzonej, przy odbiorze nagrody winien on 

okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Laureat nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie 

spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazał 

danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 

4. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.   

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 

lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez 

nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało 

wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne 

ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych 

kontaktowych, adresu zamieszkania i innych danych służących do identyfikacji oraz za 

wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.  

§6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 

Warszawa z dopiskiem „Konkurs ,,Magnolii” pt. „Z Kujawskim pomagamy 

pszczołom”.  Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 

(trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu - bezpośrednio w siedzibie 

Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich 

otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w 

piśmie zawierającym reklamację. 

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna. 

 



§ 7. Ochrona danych osobowych. 

 

1. Nadesłanie Pracy konkursowej, o której mowa w §3 ust. 1 Umowy jest jednoznaczne ze 

zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. Przez zgłoszenie swego udziału w 

konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody 

na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z 

udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowane lub 

rozpowszechniane będzie zdjęcie.  

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Jury jest uprawnione wskazać mniejszą liczbę Prac konkursowych niż określona w §4 

ust.2 w sytuacji, w której według oceny jury brak odpowiedniej liczby nadesłanych prac 

zasługujących na dopuszczenie do głosowania lub odmówić udziału w głosowaniu 

jakiekolwiek Pracy konkursowej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego 

uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Uczestnik może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od daty 

przystąpienia do Konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego 

Organizatorowi na piśmie (pod adres siedziby Organizatora) lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej kierowanej pod konkurs_pszczoly@agora.pl W przypadku 

odstąpienia od Konkursu po ogłoszeniu wyników, prawo do nagrody wygasa. 
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