
REGULAMIN KONKURSU POMYSŁY NA OGRÓD  
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Organizatorem Konkursu „Pomysły na ogród najlepsze realizacje” zwanego dalej „Konkursem” 

jest Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel, NIP 796-24-
27-320, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS do 
Rejestru Przedsiębiorców pod KRS 0000094019, o kapitale zakładowym wynoszącym 46.000.000 zł, 
NIP 796-24-27-320, Regon 672549211, zwana dalej „Organizatorem”.    

1.2. Konkurs będzie trwał od dnia 01 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 14 grudnia 2017 roku na stronie 
www.pomysłynaogrod.pl  

1.3. Konkurs skierowany jest do: 
a. przedsiębiorców prowadzących na terenie Polski działalność gospodarczą z zakresu budownictwa 

i układania bruku z wykorzystaniem produktów produkowanych przez Organizatora; 
b. pracowników przedsiębiorców opisanych w punkcie 1.3 podpunkt a powyżej (osoby fizyczne 

nieprowadzące działalności gospodarczej). 
1.4. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która 

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  
1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z 

Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także członkowie rodzin ww. osób. Za 
członków rodzin pracowników lub współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, 
zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub współpracownika 
Organizatora. 

1.6. W konkursie nie mogą brać udziału także osoby bezpośrednio uczestniczące w organizowaniu i 
przygotowaniu Konkursu. 

1.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące: 

a. Wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie www.pomyslynaogrod.pl 
a. W formularzu rejestracyjnym uczestnik wskazuje imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, nazwę 

dystrybutora u którego kupił produkt Semmelrock, miasto inwestycji oraz adres e-mail 
Uczestnika. 

b. Przysłanie fotografii za pośrednictwem strony internetowej pomyslynaogrod.pl 
a. na przesłanej fotografii powinna znajdować się gotowa zabudowa produktów Semmelrock 

(zwana dalej „Fotografią”),  
b. Zgłoszenia konkursowe (fotografie) nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm 

obyczajowych – w szczególności nie mogą przemycać treści powszechnie uznawanych 
za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające 
uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści 
rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do 
prywatności.  

c. Akceptacje regulaminu Konkursu oraz wymaganych zgód 
2.2. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora więcej niż 1 Fotografię. 
2.3. Przesłane fotografie będą publikowane na stronie internetowej po autoryzacji Organizatora 
2.4. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza iż 

a. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej odpowiedzi, w tym prawo do 
wysłania go na Konkurs, 

b. nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a 
osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń 
 

http://www.pomyslynaogrod.pl/


3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 
 

3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są: 
a. za zajęcie pierwszego miejsca: zagęszczarka Honda o wartości 5.300 zł brutto 
b. za zajęcie miejsca drugiego do 4: gilotyna brukarska Jazon o wartości 984.00 zł brutto 
c. za zajęcie miejsca 5 do 14:  chwytak brukarski o wartości 301,00 zł brutto. 

3.2. Wyboru zwycięskich Fotografii dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której 
będzie wchodzić czterech przedstawicieli Organizatora. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie 
się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 10 grudnia 
2017 roku. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
b. ocena Fotografii, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3, 
c. przyznawanie Nagród, 
d. udział w wydawaniu Nagród, 
e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego. 

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych Fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności, 
pomysłowość, kreatywność i niepowtarzalność. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 grudnia 2017 roku, poprzez opublikowanie ich na stronie 

www.pomyslynaogrod.pl Dodatkowo laureaci Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni 

o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy rejestracji w 
Konkursie 
 

4. ODBIÓR NAGRÓD 
 
4.1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adresy potwierdzone przez 

Uczestnika po ogłoszeniu wyników konkursu do 20 dni roboczych.  
4.2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody 
jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z 
Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi 
wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale.  

4.3. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień 
Regulaminu. 

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez 
nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku 
pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

4.5. Do wartości każdej Nagrody, którą wygra Uczestnik wskazany w punkcie 1.3 podpunkt b (czyli 
Uczestnik, który nie jest przedsiębiorcą) zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 
Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że 
kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na 
zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.  

4.6. Uczestnik wskazany w punkcie 1.3 podpunkt a (czyli Uczestnik, który jest przedsiębiorcą) 
zobowiązany jest uwzględnić Nagrodę jako swój przychód, samodzielnie naliczyć i odprowadzić 
stosowny podatek do właściwego urzędu skarbowego. 

 
 

5. PRAWA AUTORSKIE 

 
5.1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Fotografii, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2006 r., poz. 666 dalej, „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do 
Fotografii.  



5.2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do 
korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu 
Fotografii, będących utworami w rozumieniu Ustawy.  

5.3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa 
pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Fotografii stanowiących 
utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym: 
wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co 
w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których 
utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,  

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub 
b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za 
pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na 
plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, 
promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,  

d. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w 
obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku 
towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru 
lub usługi,  

e. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w 
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów 
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy 
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.  

5.4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw 
w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Fotografii, w zakresie decydowania o jej 
pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z 
Fotografii. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Fotografii 
wykonywał.  

5.5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Fotografii Zwycięzcy na polach 
eksploatacji wskazanych w punkcie 5.3 powyżej, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w 
Fotografii w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym 
dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Fotografii, 
oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty 
trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.  

5.6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone 
Fotografie zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Fotografii przez 
Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne 
oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Fotografii. 

5.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez 
osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z 
wykorzystaniem przez Organizatora Fotografii, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.  

5.8. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na 
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

 
 
6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora. 
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis 

i wskazanie przyczyny reklamacji. 



6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. 
6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik 

Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji. 

 
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
7.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.  
7.2. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 
7.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu. 
7.4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. 
7.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w 

zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. 
 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres 

Semmelrock , ul. 1 Maja 6 Kołbiel. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Semmelrock oraz 
na stronie internetowej www.pomyslynaogrod.pl 

8.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach 
informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny. Informacjami wiążącymi są postanowienia 
Regulaminu. 

8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8.4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie 
Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie 
udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

8.5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

8.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na 
osobę trzecią. 


