POLSKIE TOWARZYSTWO RÓŻANE
REGULAMIN KONKURSU
„W MOIM RÓŻANYM OGRODZIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „W moim różanym ogrodzie” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Różane, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302
Kutno.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu ogłoszenia a zakończy w dniu 10 listopada 2022r.
4. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
5. Przystąpienie do Konkursu i udział w Konkursie są całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
6. Nagrodami w konkursie są: 3 sekatory firmy FELCO 4 C&H oraz publikacja pracy wraz ze
zdjęciami na stronie www.ptrosa.pl oraz na stronie
www.facebook.com/PolskieTowarzystwoRozane.
7. Organizator przewiduje 3 Nagrody Główne oraz dwa wyróżnienia..
8. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zapewnia, iż: a) jest autorem zadania
rozumianego jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz iż posiada do niego
wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, oraz iż prawa te nie są w żaden sposób ograniczone
ani obciążone, b) zadanie nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich.
9. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
Regulaminu i wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych i marketingowych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., a także z
wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie jego wizerunku w związku z
Konkursem i wykorzystanie nagrodzonych prac do celów promocyjnych i marketingowych.

10. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest
Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu oraz do celów promocyjnych i marketingowych.
11. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 27 listopada 2022r.
12. Z chwilą ogłoszenia wyników, zwycięzcy Konkursu przenoszą na Organizatora
nieodpłatnie wszelkie prawa do zgłoszonej w Konkursie pracy, w tym autorskie prawa
majątkowe i zobowiązują się do niewykonywania swoich praw osobistych - załącznik nr 2.
13. Niedopuszczalne jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia do Konkursu, które zawiera
treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe,
wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem członków stowarzyszenia Polskiego
Towarzystwa Różanego.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia konkursowego i
formularza dotyczącego zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu przesyła pracę konkursową elektronicznie na adres:

biuroptr@gmail.com.
4. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy
Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs polega na przygotowaniu opisu własnego ogrodu różanego (minimum 2500
tysiąca znaków, maksymalna ilość znaków 3200 znaków wraz ze spacjami oraz
przesłanie fotografii wymienionego ogrodu, minimum 6 sztuk, maksimum 20 szt. w
formacie jpg w najlepszej rozdzielczości (300 DPI).
2. Opis ogrodu oraz zdjęcie będzie oceniać jury składające się z członków PTR.
§4 Komisja Konkursowa
1. Skład komisji konkursowej: członkowie zarządu Polskiego Towarzystwa Różanego.
2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku tej samej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia i unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyny.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki Konkursu określone
niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ptrosa.pl.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo
do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
4. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie wymagają od Organizatora osobistego powiadamiania
Uczestników Konkursu.
5. Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z Konkursu w wypadku naruszenia przez
niego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Karta zgłoszenia do udziału w Konkursie „W moim różanym ogrodzie”

Imię i nazwisko autora pracy
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej

Wyrażam zgodę na udział w konkursie:
………………………………………………………
(Imię i Nazwisko) w ww. konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn.
zm.). Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Różane.
Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.
……………………..……

……………………………………….

miejscowość

data i czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do pracy wykonanej w ramach konkursu
Dane osobowe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej w ramach konkursu „W moim
różanym ogrodzie”. Za przekazanie praw nie przysługuje mi wynagrodzenie.
……………………………………..

…………………………………..

miejscowość

data i czytelny podpis

