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REGULAMIN KONKURSU „MÓJ OGRÓD” 

SKIERNIEWICKICH MIŁOŚNIKÓW EKOLOGII I PRZYRODY  

Organizator: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 

w Mokrej Prawej 

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk 

Patronat Medialny: Radio RSC, GŁOS Skierniewic, Tygodnik ITS 

 

§1 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 

w Mokrej Prawej, Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000153424, NIP: 836-13-28-625, 

REGON 750051152, kapitał zakładowy w wysokości 55 833 000,00 zł. 

2. Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa 

Jażdżyka. 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, grą losową 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 888 

z późn.zm.) 

4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest: Anna Lelonkiewicz- tel. 

725 333 903, e-mail: a.lelonkiewicz@wodkan-skierniewice.com.pl 

§2 

CELE KONKURSU 

 

1. Konkurs ma na celu: 

a. promowanie postaw ekologicznych oraz rozwiązań związanych z gromadzeniem 

deszczówki, rozrostem terenów zielonych i małej retencji, które pozytywnie wpłyną 

na poprawę środowiska naturalnego w powiecie skierniewickim; 
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b. zachęcenie mieszkańców powiatu skierniewickiego do gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych oraz rozbudowy terenów zielonych; 

c. zachęcenie mieszkańców powiatu skierniewickiego do dbałości o estetykę działek 

rekreacyjnych, uprawnych oraz ogródków przydomowych i balkonów; 

d. zwiększenie poczucia identyfikacji z Miastem Skierniewice; 

e. promocja kreatywności oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ 

na podniesienie estetyki otoczenia oraz troska o jego rozwój i wygląd; 

f. aktywizacja mieszkańców Skierniewic. 

 

§3 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do mieszkańców Skierniewic i okolic oraz 

dzierżawców działek w Skierniewickich Rodzinnych Ogródkach Działkowych.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Konkurs rozpatrywany jest w 3 kategoriach: 

a. Kategoria I – „Wzorowa Działka ROD” – dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

powiatu skierniewickiego; 

b. Kategoria II – „Mój piękny ogród” – dla mieszkańców Skierniewic i okolic; 

c. Kategoria III – „Ekologia w ogrodzie” – dla mieszkańców Skierniewic i okolic oraz 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu skierniewickiego; 

4. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie fotografii z aranżacji ogrodu, balkonu lub działki w 

jednej z wybranej przez siebie kategorii tematycznej: 

a. Kategoria I– „Wzorowa Działka ROD”-  zdjęcia powinny dotyczyć aranżacji działki 

na Rodzinnych Ogródkach Działkowych usytuowanych w powiecie skierniewickim; 

b. Kategoria II – „Mój piękny ogród” - zdjęcia powinny dotyczyć aranżacji ogrodu lub 

balkonu znajdujących się na terenie miasta Skierniewice i okolic; 

c. Kategoria III – „Ekologia w ogrodzie” – zdjęcia powinny zawierać rozwiązania 

ekologiczne związane z oszczędzaniem wody i poprawą środowiska naturalnego, 

rozwiązania związane z zagospodarowaniem deszczówki z uwzględnieniem 

proekologicznych instalacji, rozwiązania związane z pozyskiwaniem energii 

z odnawialnych źródeł lub inne rozwiązania proekologiczne dotyczące zachowania 

zasad permakultury zastosowane na działce, balkonie lub ogrodzie na terenie miasta 

Skierniewice i okolic lub w Skierniewickich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

 

§4 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Ogłoszenie konkursu: 01 sierpnia 2022 r. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: od 01 sierpnia 2022 r. do dnia 02 września 2022 r. 
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3. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 lub 11 września 

2022 r. w trakcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. 

 

§5 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

2. W konkursie można brać udział jedynie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby nagrodzone w ciągu ostatnich 3 lat w Konkursie 

„WZOROWA DZIAŁKA” organizowanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice 

oraz Skierniewickie Rodzinne Ogrody Działkowe oraz osoby nagrodzone w 2021 roku 

w konkursie „MÓJ OGRÓD” Skierniewickich Miłośników Ekologii i Przyrody. 

 

§6 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Warunkami udziału w konkursie są: 

a. zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja postanowień Regulaminu; 

b. wypełnienie czytelne i kompletne (wszystkie rubryki wraz z podpisem) formularza 

zgłoszeniowego z uwzględnieniem kategorii konkursowej, który stanowi Załącznik nr 1 

niniejszego Regulaminu; 

c. zgłoszenie minimum jednej fotografii do udziału w Konkursie. 

2. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (Załącznik nr 1) wraz z fotografiami konkursowymi 

można dostarczyć do 02 września 2021 r.: 

a. listownie pod adres Organizatora z dopiskiem konkurs „MÓJ OGRÓD”; 

b. e-mailowo na adres: konkurs@wodkan-skierniewice.com.pl; 

c. osobiście do siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” – Mokra Prawa 30, 

96-100 Skierniewice. 

Za datę dostarczenia Organizatorowi formularza konkursowego w przypadku wysyłki listownej 

uważa się datę jego wpływu do siedziby Organizatora.  

3. Formularze zgłoszeniowe, o których mowa wyżej, dostarczone po terminie nie będą brały 

udziału w Konkursie.  

4. Do Konkursu można zgłosić maksymalnie 10 fotografii działki, ogrodu lub balkonu 

znajdujących się w Skierniewickich Rodzinnych Ogrodach Działkowych lub na terenie miasta 

Skierniewice i okolic. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż 10 fotografii komisja 

konkursowa weźmie pod uwagę tylko 10 fotografii losowo wybranych.  

4. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie fotografii, która: 

a. narusza prawa autorskie osób trzecich; 

b. zawiera treści niezgodne z prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, jak również, 

które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe; 
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c. zawiera przekazy reklamowe. 

5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię konkursowe, o których mowa w ust. 1-6 

powyżej, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej i bezwarunkowej 

licencji na korzystanie z fotografii na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych 

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), dla celów przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i promocji Konkursu 

oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez 

wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, przekazywanie innym podmiotom, 

rozpowszechnianie i upublicznianie tych fotografii (w tym wprowadzanie do Internetu), 

w każdy sposób i każdą techniką. Udzielenie licencji nie oznacza przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do nadesłanych fotografii, które pozostają własnością intelektualną autorów.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń niespełniających wymogów, 

wskazanych w ust. 1, 2, 4, 5 i 6 powyżej lub zgłoszeń nadesłanych przez osoby, nie spełniające 

wymagań z § 5 Regulaminu. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez uczestnika Konkursu 

praw osób trzecich. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych 

danych w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) lub braku aktualizacji danych, w 

szczególności w wyniku zmiany danych osobowych umożliwiających odszukanie Uczestnika w 

celu wręczenia nagrody. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1), który wraz z fotografią stanowi podstawę 

do wzięcia udziału w Konkursie. 

§7 

OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH I KOMISJA KONKURSOWA 

 

1. Komisja konkursowa ocenia czy zgłoszenia konkursowe są kompletne zgodnie z § 6 ust. 1 

Regulaminu, nadesłane zostały w terminie określonym w § 6 ust. 2 Regulaminu przez osoby, o 

których mowa w § 5 Regulaminu oraz czy nie podlegają wykluczeniu z uwagi na § 6 ust. 4, 5 i 6 

Regulaminu oraz § 9 ust. 4 Regulaminu. 

2. Zgłoszone do konkursu fotografie według wybranej przez Uczestnika kategorii będą ocenianie: 

a. Kategoria I– „Wzorowa Działka ROD” - pod kątem estetyki, bogatego doboru roślin 

ozdobnych i uprawnych, aranżacji zdobiących przestrzeń; 

b. Kategoria II – „Mój piękny ogród” - pod kątem estetyki, bogatego doboru roślin ozdobnych  

i uprawnych, aranżacji zdobiących przestrzeń; 

c. Kategoria III – „Ekologia w ogrodzie” – pod kątem kreatywności, oryginalności, 

pomysłowości, promowania ekologicznego urządzenia ogrodu, działki rekreacyjnej bądź 

balkonu. 
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3. Aranżacja ogrodu, działki lub balkonu w wybranej kategorii tematycznej, o której mowa w § 3 

ust 4 Regulaminu musi być wynikiem indywidualnej twórczości, tzn. nie mogą zostać wykonane 

przez podmioty zawodowo świadczące usługi z zakresu ogrodnictwa, projektowania wnętrz i 

ogrodów, fotografii. 

4. Skład Komisji Konkursowej powołuje Organizator. 

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

7.  Z rozstrzygnięcia Konkursu sekretarz Komisji Konkursowej sporządza protokół, który podpisują 

wszyscy jej członkowie uczestniczący w posiedzeniu. 

 

§8 

NAGRODY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Organizator przewiduje wyłonienie zwycięzców Konkursu zajmujących I, II, III miejsce w każdej 

z kategorii, o której mowa w § 3 ust 4 Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia Laureatów z wyróżnieniem i przyznania im 

nagród pocieszenia w formie gadżetów reklamowych lub innych w zależności od decyzji 

Organizatora. 

3. Ilość Laureatów z wyróżnieniem zależy od decyzji podejmowanych przez Komisję Konkursową.  

4. Nagrodami głównymi, którą zwycięzcy otrzymują w Konkursie są zbiornik na deszczówkę, 

kompostownik, donica balkonowa oraz bony podarunkowe o wartości ufundowanej przez 

sponsora konkursu.  

5. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żadną inna formę 

rekompensaty. 

6. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach Konkursu drogą 

telefoniczną lub e-mailową po odbyciu posiedzenia Komisji Konkursowej, lecz nie później niż 

do dnia 09 września 2022 r. 

9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcami Konkursu 

wygrana zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który został wybrany zgodnie 

z kryteriami określonymi w § 6 niniejszego Regulaminu. 

10. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się podczas targów żywnościowych 

na Skierniewickim Świecie Kwiatów Owoców i Warzyw w dniu 10 lub 11 września 2022 r. 

 

§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Z administratorem można skontaktować się pod adresem: iod@wodkan-skierniewice.com.pl 
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3.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika Konkursu udzielonej przy 

wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) w celu organizacji Konkursu, wyłonienia 

Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu – w tym w środkach masowego przekazu, 

wydania przyznanych nagród w Konkursie. 

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest konieczne by wziąć udział w Konkursie. Zgoda może 

być w każdym czasie wycofana, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych 

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje jednak brak możliwości 

wzięcia udziału w Konkursie. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują uprawnienia 

do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych 

przepisami prawa, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz 

przeniesienie danych osobowych do innego administratora.  

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszone do Konkursu fotografie pozostają u Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom 

Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem 

załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii, które to jako utwory pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są 

obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) udziela licencji Organizatorowi na korzystanie 

z fotografii w zakresie wskazanym w § 6 ust. 5 Regulaminu. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

naruszają jego postanowienia, zostaną automatycznie wykluczone z wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane zgłoszenia oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji zgłoszenia w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w każdym czasie bez 

podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

Prezes Zarządu 

Jacek Pełka 


