
Regulamin Konkursu
„KOWAL-MIASTO OGRODÓW”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Ogłasza się  regulamin  konkursu „KOWAL-MIASTO OGRODÓW” (zwanym dalej  jako „Konkurs”)  dla
edycji organizowanej w 2022 r. (zwanym dalej jako „Regulamin”).

2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Kowal, z siedzibą przy ulicy Piwnej 24, 87-820 Kowal
(zwanym dalej jako „Organizator”).

3. Partnerami  Konkursu  są: Fundacja  Ari  Ari,  z  siedzibą  przy  ulicy  T.  Boya-Żeleńskiego 6/77,  85-858
Bydgoszcz, Stowarzyszenie Aktywny Kowal, z siedzibą przy ulicy Piwnej 20, 87-820 Kowal oraz „Kowal
w Obiektywie”- patron medialny.

4. Konkurs jest organizowany na terenie Miasta Kowal.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(tj. Dz. U. 2022, poz. 888) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, w tym: szczegółowe warunki uczestnictwa,

przebieg oraz organizację Konkursu.
8. Regulamin jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Kowalu lub za pośrednictwem strony internetowej

www.kowal.eu.
9. Przystąpienie do Konkursu jest  równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

Uczestnik  zobowiązuje  się  do przestrzegania określonych w nim zasad,  jak również potwierdza,  że
spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Konkursie.

10. Organizator  jest  przyrzekającym  nagrodę  w  rozumieniu  art.  919  i  art.  921  Kodeksu  Cywilnego  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm).

11. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2.
Cel Konkursu

1. Promowanie  wśród mieszkańców najbardziej  zadbanych,  najpiękniejszych  ogródków przydomowych,
zdobiących nie tylko posesję,  ale także tę  część miasta,  w której  nieruchomość jest  zlokalizowana.
Celem  Konkursu  jest  również  promowanie  dbałości  o  środowisko  naturalne  
i współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

§ 3.
Przedmiot Konkursu

1. Konkurs dotyczy ozdobionych roślinami naturalnymi: ogródków przydomowych, a w przypadku 
budynków o zabudowie pierzejowej, także kwietników, zdobiących domy i balkony, o ile są one widoczne
od strony ulicy.

§ 4.
Warunki uczestnictwa

a) Konkurs  ma  charakter  otwarty  dla  mieszkańców  Kowala  oraz  administratorów  bądź  właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Kowala.

b) W Konkursie mogą brać udział:
a)  osoby fizyczne;
b) osoby prawne lub jednostki  organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej,  prowadzące

działalność na terenie Miasta Kowal, z wyłączeniem Organizatora;
c) Udział  w  Konkursie  jest  bezpłatny,  a  ponadto  Organizator  nie  zwraca  kosztów  związanych  

z uczestnictwem w Konkursie.
d) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
e) W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  członkowie  Komisji  Konkursowej  oraz  osoby  wspólnie  z  nimi

zamieszkujące i gospodarujące.
f) Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na formularzu zgłoszeniowym

(zwanym dalej „Formularzem”), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
g) Formularz dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ulicy Piwnej 24, 87-820 Kowal – pokój nr 17 lub

bezpośrednio na stronie miasta: www.kowal.eu.
h) Załączenie zdjęć do Formularza jest równoznaczne z posiadaniem pełni praw do ich wykorzystania.
i) Zdjęcia  Obiektu  należy  dostarczyć  w  wersji  elektronicznej:  drogą  mailową  lub  udostępnić  za

pośrednictwem CD, DVD lub Pendrive.
j) Na wniosek Uczestnika organizator zapewnia bezpłatną pomoc w postaci wykonania fotografii Obiektu

zgłoszonego do Konkursu.
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k) Zdjęcia  konkursowe (w liczbie  max pięciu  sztuk,  uzupełnione ewentualnie  krótkim opisem)  powinny
przedstawiać różne ujęcia Obiektu.

l) Wypełniony Formularz wraz ze zdjęciami Obiektu można dostarczyć osobiście, bądź za pośrednictwem
poczty  do  siedziby  Organizatora  lub  przesłać  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
srodowisko@kowal.eu lub w terminie ogłoszonego naboru.

m) Dostarczenie Formularza przez Uczestnika zawierającego jego dane osobowe jest równoznaczne ze
zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu
oraz  ogłoszenia  wyników  –  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,  Dz.  Urz.  UE  L  119  
z 04.05.2016 r.)  oraz przepisach krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

n) Organizator dopuszcza zgłaszanie do udziału w nim potencjalnych Uczestników przez osoby trzecie, np.
sąsiadów. W takim przypadku Organizator występuje do zainteresowanych osób o zgodę do udziału w
Konkursie.

o) Nieudzielenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Uczestnika  jest  równoznaczne  
z rezygnacją z udziału w Konkursie.

p) Konkurs  zaczyna  się  w  dniu  jego  ogłoszenia  na  stronie  internetowej  www.kowal.eu oraz  mediach
społecznościowych  na  Facebooku,  na  profilach:  „Miasto  Kowal”,  Fundacja  Ari  Ari  oraz  Kowal  
w Obiektywie.

q) Formularze  można  nadsyłać  od  momentu  ogłoszenia  Konkursu  do  19  sierpnia  2022  r. Decyduje
potwierdzona data dostarczenia do wskazanych w ust. 7 miejsc składania Formularza lub data stempla
pocztowego.

r) Formularz nadesłany przez Zgłaszającego musi zawierać zgodę Uczestnika.
s) Uczestnik przystępujący do Konkursu oraz Zgłaszający zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które

naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponoszą pełną i
wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszą.

t) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika nieograniczonej czasowo
oraz terytorialnie zgody w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062) na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć
Uczestnika  na  stronie  internetowej  www.kowal.eu mediach  społecznościowych  na  Facebooku,  na
profilach: „Miasto Kowal”, Fundacja Ari Ari oraz Kowal w Obiektywie na następujących warunkach:
a) zestawienie  wizerunku  z  innymi  wizerunkami,  jego  przetworzenie  oraz  możliwość  opatrzenia

wizerunku komentarzem;
b) zarejestrowanie i utrwalenie wizerunku na nośnikach audiowizualnych, w materiałach wydawanych i

rozpowszechnianych  publicznie  i  niepublicznie,  w  każdej  formie  i  technice  –  
w  szczególności  w  formie  transmisji  on-line,  transmisji  telewizyjnej  oraz  w  mediach
społecznościowych;

c) materiały  powstałe  z  wykorzystaniem  wizerunku  Uczestnika  będą  służyły  do  informowania  
o Konkursie i jego przebiegu;

d) wykorzystanie materiałów powstałych z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika z zachowaniem pkt
a-c powyżej, w Konkursie oraz w jego edycjach, które będą organizowane w latach kolejnych.

u) Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi Formularza udziela Organizatorowi nieodpłatnej
licencji  do  korzystania  z  praw  autorskich  i  praw  pokrewnych  do  Formularza  
i wszystkich wchodzących w jego skład elementów będących utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z
późn. zm) bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji ujawnionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w chwili  udzielenia
licencji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie w nakładzie o dowolnej wielkości przy użyciu każdej możliwej techniki,

w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej;
b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) publiczne  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  nadawanie  i  reemitowanie,  publiczne

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w kanałach sieci internetowej i w telewizji;

d) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera, ogólnie dostępnych sieci multimedialnych oraz
Internetu.

v) Organizator  i  Partnerzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  roszczenia  osób  trzecich  związane  
z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć załączonych do Formularza, a także wizerunku Uczestników
oraz reprezentujących ich osób.

§ 5.
Komisja Konkursu

1. Ocenę  oraz  wybór  zgłoszonych  do  Konkursu  Obiektów,  które  zostaną  nagrodzone  dokona  komisja
konkursu (zwana dalej ,,Komisją”) powołana przez Organizatora.

2. Skład Komisji w liczbie 5 osób ustala i powołuje Organizator wraz z Partnerami.
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3. Komisja będzie podejmować decyzję większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia
decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

4. Komisja  może  podjąć  decyzję  o  wykluczeniu  Obiektu,  w  związku  z  naruszeniem  postanowień
Regulaminu.

5. Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  www.kowal.eu,  w  mediach
społecznościowych  na  Facebooku,  na  profilach:  „Miasto  Kowal”,  Fundacja  Ari  Ari  oraz  Kowal  
w Obiektywie, a jego laureaci oraz wyróżnieni zostaną o nich powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

§ 6.
Kryteria oceny zgłoszonych obiektów

1. Kryteria oceny zgłoszonych obiektów:
a) oceniane będą wyłącznie Obiekty widoczne z ulicy;
b) ocenie  konkursowej  podlegać  będzie  wygląd  urządzonej  rabaty,  ogródka,  bądź  ogrodu

przydomowego na nieruchomości prywatnej, z uwzględnieniem:
 walorów estetycznych i kompozycji doboru roślin;
 obiektów małej architektury oraz elementów zdobniczych;
 pomysłowości oraz porządku.
2. Z Konkursu wyklucza się:

a) kompozycje z kwiatów sztucznych;
b) Obiekty zaniedbane, zaśmiecone, bądź na których rozwieszone jest pranie np. bielizna, lub panuje

bałagan.
3. Nie podlega ocenie Obiekt, który nie został zgłoszony do Konkursu, nawet wtedy, gdy stanowi on całość

z innym Obiektem zgłoszonym przez innego Uczestnika lub Zgłaszającego (np. w przypadku ogródków i
ogrodów podzielonych na dwie części, sąsiadujących ze sobą, itp.).

§ 7.
Przebieg Konkursu

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dni ogłoszenia do dnia 19.08.2022 r.
2. Ogłoszenie  wyników  Konkursu  oraz  przekazanie  przyznanych  nagród   odbędzie  się  w dniu  27

sierpnia 2022 r.
3. Określone  w  Regulaminie  terminy  mogą  ulec  zmianie  ze  względu  na  ważną  przyczynę  natury

społecznej,  organizacyjnej  bądź  związaną z  działaniem siły  wyższej,  w tym wystąpienia  zagrożenia
wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

§ 8.
Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów w postaci bonów uprawniających
do zakupu wybranych przez laureatów sadzonek roślin ozdobnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego niż określony w niniejszym Regulaminie podziału nagród
lub nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

3. Zgłaszający, o którym mowa w § 5 ust. 11 nie ma prawa do otrzymania nagrody. Nagroda przysługuje
wyłącznie Uczestnikowi Konkursu.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnictwo w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawa do nagrody, nie

można przenosić na inne osoby.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skrócenia;  przedłużenia;  unieważnienia;  bądź  odwołania

Konkursu lub pewnych jego etapów.
4. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym za

brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestników.
6. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej, bądź (skanu) przesłanego

na adres e- mail: srodowisko@kowal.eu.
7. W przypadku w czasie trwania Konkursu powrotu stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego

chorobę  COVID-19,  informacje  dotyczące  Konkursu  będzie  można  uzyskać  telefonicznie,  od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: (54) 284-20-23

8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  Regulaminie.  Zmieniony  Regulamin
obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji na stronie internetowej Organizatora.

9. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
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10. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: kowal@kowal.eu.
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