
Załącznik do Zarządzenia  

Prezydenta Miasta Konina  

Nr .100/2021 

z dnia 08.06.2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

pn. „Moja zielona przestrzeń w Koninie” 

Konin 2021 rok  

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem konkursu jest: 

a) promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych 

stosowanych przez mieszkańców Konina w swoich ogrodach,  

balkonach/ tarasach, mających pozytywny wpływ na podniesienie 

wyglądu i estetyki Miasta,  

b) inspirowanie mieszkańców do współtworzenia zielonej przestrzeni 

przyjaznej dla środowiska poprzez upiększanie swojego otoczenia, 

c) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę 

i wizerunek Miasta, 

d) motywowanie mieszkańców do rozwijania pasji ogrodniczych 

sprzyjających zdrowemu i aktywnemu wypoczynkowi, 

e) wyłonienie i nagrodzenie najładniejszych ogrodów, balkonów/ tarasów  

z terenu Miasta. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najładniejszy 

ogród, balkon/ taras na obszarze Konina pn. „Moja zielona przestrzeń  

w Koninie”, zwanego dalej "Konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim. 

3.  W dalszej treści Regulaminu pojęcie ogród, balkon/ taras -  zastępowane 

jest określeniem „obiekt”. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych link do 

strony internetowej i link do strony internetowej, na fanpage`u Facebook 

Konin. Tu płynie energia. oraz w Urzędzie Miejskim w Koninie, Wydział 

Rozwoju i Inwestycji, ul. 3 Maja 21, pok. nr 14. 
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5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a) pierwszy etap: zgłaszanie uczestnictwa w konkursie oraz wyłonienie max 

10 obiektów spełniających wymogi konkursowe w każdej z kategorii 

określonej w § 4 . W przypadku, gdy obiekty zgodnie z załącznikiem nr 2 

otrzymają taką samą ilość punktów, o zakwalifikowaniu do drugiego 

etapu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń, 

b)  drugi etap: obiekty biorące udział w Konkursie zostaną poddane   

 bezpośredniej ocenie internautów w formie elektronicznej, za  

 pośrednictwem fanpage’u Facebook Konin. Tu płynie energia, celem  

 wybrania I, II i III miejsca z każdej kategorii określonej w § 4 .      

6. Ramy czasowe Konkursu:  

a) w dniach od 9 czerwca do 31 lipca 2021 r. - nadsyłanie zgłoszeń,  

b) w dniach od 2 sierpnia do 12 sierpnia 2021 r. – przygotowanie 

nadesłanych prac do publikacji w głosowaniu, ewentualne wizje  

w terenie,  

c) w dniach od 13 sierpnia do 19 sierpnia 2021 r. – głosowanie internautów,  

d) w dniach od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. – ogłoszenie wyników  

i wręczenie nagród. 

§ 2.  

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Konina, zwany dalej 

Organizatorem.  

2. Partnerem jest  sklep  Leroy Merlin w Koninie przy ul. Spółdzielców 16. 

3. Głównym koordynatorem Konkursu jest Miasto Konin, który 

odpowiedzialny jest m.in. za:  

a) opracowanie i umieszczenie na stronach internetowych link do strony 

internetowej i link do strony internetowej oraz na portalu 

społecznościowym na fanpage`u Konin. Tu płynie energia, informacji  

o niniejszym konkursie wraz z formularzem zgłoszeniowym  

i regulaminem konkursu, 

b) przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienie max 10 obiektów 

spełniających wymogi konkursowe w każdej kategorii określonej w § 4, 

c) przygotowanie dyplomów dla zwycięzców Konkursu,  

d) organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu, 

e) umieszczenie na materiałach informacyjnych i promocyjnych  

o konkursie, nazwy oraz logo Leroy Merlin jako partnera Konkursu. 

4. Leroy Merlin w Koninie odpowiedzialny jest m.in. za: 

a) zapewnienie nagród dla laureatów Konkursu za zajęcie pierwszego 

miejsca oraz wyróżnień za drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii 

konkursowej,  

b) udział w uroczystości wręczania nagród laureatom Konkursu. 

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
http://www.rewitalkonin.pl/


§ 3. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta Konina.  

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy 

użytkownicy obiektu, położonego przy blokach mieszkalnych, wspólnotach 

mieszkaniowych, ogrodach działkowych oraz innych obiektach prywatnych 

na terenie Konina, którzy są uprawnieni do złożenia formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii Konkursu i dla 

jednego wybranego obiektu.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu. 

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie i podpisanie przez 

uczestnika formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnik Konkursu deklaruje, że akceptuje regulamin Konkursu  

i potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie złożone w konkursie 

oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora na potrzeby konkursu, w tym:  

a) zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz ulicy na której obiekt się 

znajduje, 

b) zgodę na publikację zdjęć obiektu i przekazanie nieodpłatnie praw 

autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu, 

c) zgodę na wykonanie i publikację zdjęć obiektów zakwalifikowanych do 

finału podczas wizytacji. 

§ 4  

Wymagania dotyczące  konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

-     KATEGORIA I - najładniejszy ogród 

-     KATEGORIA II - najładniejszy balkon 

a) Kategoria I – w tej kategorii można zgłaszać ciekawie urządzone ogrody 

przydomowe, przedogródki, ogródki podwórkowe, ogródki działkowe,  

b) Kategoria II – w tej kategorii można zgłaszać ciekawie urządzone balkony  

i tarasy, 

c) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 obiekt w ramach 

określonych powyżej  kategorii.  

 

§ 5. 

Zgłaszanie obiektów do konkursu 

 

1. Termin składania zgłoszeń upływa 31 lipca 2021 r. Organizator zastrzega 

możliwość zmiany terminu składania zgłoszeń. 



2. Zgłoszenie udziału w Konkursie, w formie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  link do 

poczty elektronicznej. 

3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: link do 

strony internetowej lub link do strony internetowej. 

4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć 3-5 maksymalnie zdjęć 

obiektu w formie cyfrowej, zapisane w formacie JPG o minimalnej 

kompresji.  

5. Zdjęcia powinny przedstawiać najatrakcyjniejsze obrazy obiektu, gdyż 

ocenie będzie podlegać widok na zdjęciach, według których wybrane 

zostaną obiekty do bezpośredniej oceny internautów. 

6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia nadesłane po 

terminie nie będą rozpatrywane.  

 

§ 6. 

Ocena  zgłoszonych obiektów i rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Ocena prac konkursowych będzie przeprowadzona w dwóch etapach:  

a) w pierwszym etapie - oceny obiektów dokona się przy pomocy Karty 

oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

b) w drugim etapie - przeprowadzone zostanie głosowanie wśród 

mieszkańców, na fanpage`u Facebook Konin. Tu płynie energia, celem 

wybrania zwycięzców i ustalenia kolejności wyróżnień w każdej kategorii 

obiektów wyłonionych w pierwszym etapie. 

2. W konkursie oceniane będą balkony, tarasy, ogrody przydomowe, 

przedogródki, ogródki działkowe i ogródki podwórkowe położone na 

terenie Konina, które zostaną zgłoszone do udziału w Konkursie. Ocenie 

podlegać będą wyłącznie obiekty spełniające wymogi Konkursu oraz 

wykonane własnoręcznie lub przy udziale zgłaszającego.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wizytacji zgłoszonych obiektów 

według potrzeb, w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailowo ze 

zgłaszającym. W przypadku, gdy dwukrotna próba skontaktowania się  

z właścicielem obiektu nie powiedzie się lub właściciel odmówi wpuszczenia 

do obiektu Organizatora lub fotografa Uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany z dalszego udziału w Konkursie. 

4. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia laureata, w którejś z kategorii. 

5. W przypadku nie wyłonienia laureata, w którejś z kategorii, dopuszcza się,  

w ramach przeznaczonych środków pieniężnych na nagrody, przyznać 

dodatkowe wyróżnienie lub wyróżnienia w tej samej lub innych kategoriach 

w równych lub różnych kwotach. 

6. W drugim etapie głos można oddać w formie elektronicznej za 

pośrednictwem fanpage`u Facebook Konin. Tu płynie energia.  Każda 

osoba może oddać w ramach konkursu wyłącznie jeden głos w każdej  

z kategorii, o których mowa w §4 pkt. 1. których wybrane zostaną obiekty 

do bezpośredniej oceny internautów. 
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7. Największa ilość polubień przez internautów wyłoni I, II, III miejsce w każdej 

z kategorii. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w miesiącu sierpniu 2021roku na 

stronie internetowej link do strony internetowej oraz link do strony 

internetowej.  

9. Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie zdobędzie najwięcej głosów, 

zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu 

wręczenia nagrody, telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

10. Lista laureatów oraz galeria zdjęć wybranego obiektu ukaże się na stronie 

internetowej link do strony internetowej, link do strony internetowej, na 

fanpage`u Facebook Konin. Tu płynie energia. 

 

§7. 

Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii otrzyma  

w nagrodę fotel wiszący. 

2. Przewiduje się w każdej kategorii dwa wyróżnienia dla osób, które uplasują 

się na drugim i trzecim miejscu, w postaci mebli balkonowych oraz leżaków. 

3. Wymienione powyżej nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach 

określonych w § 4 pkt. 1. 

4. Nagrody zostaną wręczone w czasie i miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia 

Konkursu. 

5. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość przez laureatów Konkursu. 

§ 8. 

Prawa autorskie 

 

1.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego 

zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie oraz, że zgłoszona przez 

niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 

będzie sobie rościć prawa do nadesłanego przez Uczestnika zgłoszenia.   

3. Laureaci Konkursu z chwilą wydania nagrody przeniosą na Organizatora 

konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszenia. 

4. Poprzez zgłoszenie do Konkursu laureaci pracy wyrażą zgodę na bezpłatne 

publikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko), ulicy na której 

znajduje się obiekt oraz wizerunku w materiałach informacyjnych  

o Konkursie oraz pokonkursowych kampaniach i wydawnictwach 

informacyjnych, promocyjnych i prasowych.   
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§ 9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym 

zasady i warunki prowadzenia Konkursu.  

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu  

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych osobowych przez uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika 

w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, które 

zostały zamieszczone w formularzu zgłoszenia do konkursu, a które stoją na 

przeszkodzie komunikacji z uczestnikiem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu 

podczas jego trwania, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na warunki 

uczestnictwa w konkursie. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani 

na stronie internetowej link do strony internetowej lub drogą elektroniczną,  

a zmiany obowiązywać będą uczestnika po zapoznaniu się z nimi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

prac niespełniających kryteriów oraz wymienionych wymogów regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do: nierozstrzygnięcia Konkursu oraz 

rezygnacji z wyboru zwycięskiej i wyróżnionej pracy w danej kategorii. 

7. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział  

w Konkursie.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu 

Cywilnego.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, do których nie ma 

zastosowania Kodeks Cywilny, decyduje Organizator Konkursu.  

10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu. Brak 

akceptacji regulaminu konkursu oraz niespełnienie warunków określonych 

w regulaminie lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia 

powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu  

z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do organizatora, jak również uprawnia organizatora 

do odmowy przyznania lub wydania takiemu uczestnikowi nagrody. 

11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem 

natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy 

przyznania zwycięzcy nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał 

nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania 

nagrody. 

12. W przypadku rezygnacji osoby zgłaszającej w trakcie trwania Konkursu lub 

niemożliwości przyznania nagrody z powodu niespełnienia warunków 

konkursu nagroda zostanie przyznana właścicielowi posesji kolejnej na liście 

ocenionych.  
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