REGULAMIN KONKURSU
„Tajemniczy ogród”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs organizowany jest na łamach portalu www.e-ogrodek.pl i nosi nazwę „Tajemniczy ogród”.
1.2. Podmiotem organizującym konkurs jest Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. (wydawca portali:
e-mieszkanie.pl, e-okna.pl, e-lazienki.pl, e-dach.pl, e-izolacje.pl, e-instalacje.pl, e-ogrodek.pl, e-sciany.pl)
z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 59 lokal 97, 02-757 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy XIII Wydz. Cywilny pod numerem KRS 0000320380, NIP: 521 351 41 22.
Fundatorem nagród jest Przedsiębiorstwo INTERMAG Sp. z o.o. Osiek 174 A, 32-300 Olkusz,
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydz. Gosp. pod nr KRS: 0000100441,
NIP 637-011-20-65, REGON 001341192.

II. ZASADY KONKURSU
2.1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia ogrodu, roślin ogrodowych lub roślin balkonowych
drogą elektroniczną na adres: konkurs@e-ogrodek.pl, wpisując w temacie maila „Tajemniczy ogród”.
2.2. Liczba maili wraz ze zdjęciami nadesłana przez jednego autora jest nieograniczona.
2.3. Osoba nadsyłająca zdjęcie musi być jego autorem lub mieć zgodę autora na udział fotografii
w konkursie.
2.4. Konkurs trwa od 23.04 do 23.05. 2012 r.
2.5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej i nieograniczonej publikacji nadesłanych
zdjęć.
2.6. Ogłoszenie wyników konkursu ukaŜe się 25.05.2012 roku, w portalu e-ogrodek.pl.
2.7. Nagrodami w konkursie są:
1 miejsce - Profesjonalny pH - metr glebowy oraz zestaw nawozów: ACTIVE-GREEN® kompleks
stymulująco-odŜywczy w formie krystalicznej do kwitnących roślin balkonowych, ACTIVE-GREEN®
kompleks stymulująco-odŜywczy o konsystencji Ŝelu dla roślin ozdobnych liściach, ACTIVEGREEN® kompleks stymulująco-odŜywczy w formie granulatu do trawników;
2 miejsce - ACTIVE-GREEN® kompleks stymulująco-odŜywczy UNIWERSALNY w formie
granulowanej oraz koszulka;
3 miejsce-ACTIVE-GREEN® kompleks stymulująco-odŜywczy w formie tabletek musujących dla
roślin kwitnących i kubek.
2.8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie adresu korespondencyjnego, w terminie określonym
podczas ogłoszenia wyników.
2.9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Grupy e-budownictwo.pl Sp. z o.o. oraz pracownicy firm
sponsorujących konkurs.

III. KRYTERIA OCENY
3.1. Komisja oceniająca prace konkursowe będzie uwzględniać atrakcyjność zdjęcia.
3.2. Komisja konkursowa składa się z zespołu redakcyjnego portali Grupy e-budownictwo.pl.
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IV. PRAWA AUTORSKIE
4.1. Zgłaszając prace autor oświadcza, Ŝe jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela
praw autorskich nadesłanego zdjęcia i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając
z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.
4.2. Zgłaszający nie będzie rościł Ŝadnego wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania
przesłanego zdjęcia przez Organizatora.

V. UWAGI KOŃCOWE
5.1. Wszystkie nadesłane zdjęcia pozostają w archiwum Organizatora konkursu i stanowią jego własność.
5.2. Regulamin moŜe ulec zmianie (o wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uprzednio
poinformowani).
5.3. Dane personalne uczestnika konkursu mogą zostać przetworzone w celach organizacyjnych konkursu,
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
5.5. Przysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
5.7. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z poźn. zm.).

Organizator:
Grupa e-budownictwo.pl Sp. z o.o.
ul. Pory 59 lok. 97
02-757 Warszawa
e-mail: redakcja@e-budownictwo.pl
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