Regulamin konkursu:
„Pokaż nam swój ogród, balkon lub parapet.
Szukamy najbardziej zielonego miejsca w Polsce”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

Organizatorem konkursu pt. „Pokaż nam swój ogród, balkon lub parapet. Szukamy najbardziej zielonego
miejsca w Polsce. Prześlij nam swoje roślinne pomysły na Twoim ogrodzie, balkonie lub parapecie” (dalej:
„Konkurs”) jest Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000053665, NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148 (dalej: „Organizator”).
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin").
Konkurs zostanie przeprowadzony na Forum Leroy Merlin (dalej: „Forum”) pod adresem:
https://forum.leroymerlin.pl/forum/konkurs.html w dniach od 25.04.2018 r. do 30.05.2018 r. Ostateczny
termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu: 27.05.2018 r. (dalej: „Czas konkursu”).
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z trzech osób
powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a)
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, b) ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, c)
ocena nadesłanych prac konkursowych i wybór zwycięzców Konkursu. Członkiem specjalnym Komisji jest
Maja Popielarska.
§ 2 Zasady udziału w Konkursie

1.

2.
3.
4.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 22 (1)
Kodeksu cywilnego, posiadający obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaakceptowały Regulamin oraz spełniły warunki
określone w § 2 ust. 4 (dalej: „Uczestnik”).
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. posiadać swój profil w serwisie Forum Leroy Merlin (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu na

Forum, konieczna jest rejestracja konta na Forum poprzez formularz rejestracyjny dostępny adresem:
https://forum.leroymerlin.pl/forum/register.html),
b. w Czasie Konkursu nabyć towar w dowolnym sklepie Organizatora (w tym na stronie www.leroymerlin.pl)
za kwotę co najmniej 50 zł oraz zachować dowód zakupu do okazania Organizatorowi lub zarejestrować
zakup na koncie programu lojalnościowego DOM. W przypadku wygranej Uczestnik jest zobowiązany
wykazać nabycie towaru poprzez przesłanie dowodu zakupu w wersji elektronicznej (zdjęcie, skan) na
adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Organizatora. Nieprzesłanie dowodu zakupu w ciągu
24 godzin od momentu otrzymania prośby Organizatora o przesłanie dowodu zakupu, eliminuje
Uczestnika z Konkursu, a jego nagroda zostanie przeznaczona kolejnemu Uczestnikowi wybranemu
przez Komisję,
c. wykonać zadanie konkursowe o tematyce określonej w § 3 Regulaminu (dalej „Pracę konkursową”),
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d. wysłać Pracę konkursową w sposób opisany w § 3 Regulaminu, poprzez jego wysłanie Uczestnik

nieodpłatnie udziela Organizatorowi prawa do korzystania z Pracy konkursowej, w tym z wizerunku osób
na niej utrwalonych (licencji). Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest ograniczona w czasie ani co
do terytorium. Organizator może udzielić sublicencji dowolnym podmiotom. Udzielający Licencji
zobowiązany jest jej nie wypowiadać przez okres pierwszych pięciu lat jej obowiązywania
nieograniczonego co do miejsca korzystania, na okres 6 lat. Udzielenie licencji następuje na
następujących polach eksploatacji:






5.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
w zakresie rozpowszechniania w celach reklamowych i promocyjnych: publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym (materiały reklamowe w prasie, gazetki, rozpowszechnianie w sieci Internet www.leroymerlin.pl i forum.leroymerlin.pl oraz na Fanpage’u Organizatora w serwisie
społecznościowym Facebook,
w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji, w całości lub części oraz
dokonywania w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i
adaptacji całości lub poszczególnych części.

Wysłana przez Uczestnika Praca konkursowa, nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.
§ 3. Zgłaszanie Prac konkursowych

1.
2.

3.

4.

Pierwszego dnia Konkursu tj. 25.04.2018 r. na Forum zostanie udostępniony konkurs pt. „Pokaż nam swój
ogród, balkon lub parapet. Szukamy najbardziej zielonego miejsca w Polsce.”
Do dnia 27.05.2018 r. do godz. 23:59 Uczestnicy Konkursu będą mogli przesłać za pomocą formularza
konkursowego dostępnego na stronie www.forum.leroymerlin.pl/forum/konkurs.html samodzielnie wykonane
zdjęcie lub galerię zdjęć swojego ogrodu lub balkonu lub parapetu. Wymagania co do przesyłanej Pracy
konkursowej:
a. rozdzielczość przesyłanego pojedynczego zdjęcia musi być nie mniejsza niż 800x600 lub 600x800,
b. dozwolone formaty zdjęć to BMP, PNG oraz JPG,
c. rozmiar pliku pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 2 MB,
d. zdjęcie musi być wykonane przez Uczestnika oraz być jego własnością.
Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedno zdjęcie lub galerię zdjęć (Praca konkursowa) tylko w
jednej z dostępnych tematyk Konkursu: ogród lub balkon lub parapet. Nienależnie od liczby
zarejestrowanych kont na Forum i liczby zgłoszonych w Konkursie prac, nagrodę może zdobyć tylko jedna
Praca konkursowa w jednej z dostępnych tematyk Konkursu: ogród lub balkon lub parapet.
Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a
także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób,
bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).
§ 4. Wybór najlepszej Pracy konkursowej

1.
2.

Wyboru zwycięskich Prac konkursowych dokona Komisja. Kryteriami wyboru najlepszych zdjęć
konkursowych są: pomysł (koncepcja), kondycja roślin, estetyka Pracy konkursowej.
Po zakończeniu każdego tygodnia trwania Konkursu jeden z Uczestników, który zgłosił na Konkurs najlepszą
Prace konkursową (dalej: „Zwycięzcy”), otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 574 zł złotych
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3.

4.
5.
6.

uprawniającego do weekendowego pobytu dla dwóch osób w pokoju 2 – osobowym hotelu „Zamek Janów
Podlaski”, mieszczącego się przy ul. Zamkowej 1 w Janowie Podlaskim oraz nieograniczonego dostępu do
Strefy Wellness hotelu. W sumie zostanie przyznanych 5 nagród tygodniowych w postaci wyżej
wymienionych voucherów.
Nagrodą specjalną Konkursu są zakupy o wartości 3000 zł z udziałem Mai Popielarskiej, zrealizowane
wyłącznie w następujący sposób:
 Organizator uprzednio zorganizuje konsultację ze Zwycięzcą konkursu w celu ustalenia jego preferencji
odnośnie wyboru produktów ogrodowych,
 w umówionym z Organizatorem terminie zakupi produkty ogrodowe w dziale „Ogród” sklepu
Organizatora, mieszczącego się przy ul. Aleje Jerozolimskiej 244 w Warszawie (GigaMarket),
 za zakupy zapłaci kartą podarunkową otrzymaną od Organizatora,
 udział w sesji zdjęciowej, z prawem do wykorzystania przez Organizatora wizerunku Zwycięzcy w celach
handlowych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji
opisanych w § 2 ust. 4 lit. d.
Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Zwycięzcę wszystkich warunków jej realizacji
opisanych w § ust. 3 powyżej.
Zwycięzca nagrody specjalnej zostanie wybrany przez Komisję spośród wszystkich nadesłanych Prac
konkursowych.
Komisja dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych według następującego harmonogramu:

02.05.2018r – nagroda tygodnia: 1 voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób w hotelu „Zamek
Janów Podlaski” o wartości 574 zł, ważny do 31.08.2018 r. Wybór zdjęcia tygodnia nastąpi spośród zdjęć
nadesłanych w Konkursie od dnia: 25.04.2018 r. od godz. 00:00 do dnia: 01.05.2018 r. do godz. 23:59.
 9.05.2018r – nagroda tygodnia: 1 voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób w hotelu „Zamek
Janów Podlaski” o wartości 574 zł, ważny do 31.08.2018 r. Wybór zdjęcia tygodnia nastąpi spośród zdjęć
nadesłanych w Konkursie od dnia: 25.04.2018 r. od godziny 00:00 do dnia: 08.05.2018 r. do godz. 23:59.
 16.05.2018 – nagroda tygodnia: 1 voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób w hotelu „Zamek
Janów Podlaski” o wartości 574 zł, ważny do 31.08.2018 r. Wybór zdjęcia tygodnia nastąpi spośród zdjęć
nadesłanych w Konkursie od dnia 25.04.2018 r. od godz.00:00 do dnia: 15.05.2018 r. do godz. 23:59.
 23.05.2018 – nagroda tygodnia: 1 voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób „Zamek Janów
Podlaski” o wartości 574 zł, ważny do 31.08.2018 r. Wybór zdjęcia tygodnia nastąpi spośród zdjęć
nadesłanych w Konkursie od dnia 25.04.2018 r. od godz. 00:00 do dnia: 22.05.2018 r. do godz. 23:59.
 30.05.2018 – nagroda tygodnia: 1 voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób w hotelu „Zamek
Janów Podlaski” o wartości 574 zł, ważny do 31.08.2018 r. Wybór zdjęcia tygodnia nastąpi spośród zdjęć
nadesłanych w Konkursie od dnia 25.04.2018 r. od godz. 00:00 do dnia: 27.05.2018 r. do godz. 23:59.
 01.06.2018 – nagroda specjalna: 1 karta podarunkowa o wartości 3000 zł na zakupy z Mają Popielarską
produktów ogrodowych Leroy Merlin. Wybór nagrody specjalnej nastąpi spośród zdjęć nadesłanych w
Konkursie od dnia: 25.04.2018 r. od godz. 00:00 do dnia: 27.05.2018 r. do godz. 23:59.
7. Zwycięzca nagrody specjalnej otrzyma również dodatkową nagrodę w postaci pokrycia kosztów transportu
towarów nabytych w ramach realizacji nagrody specjalnej do miejsca położenia ogrodu Zwycięzcy do
wysokości kwoty 1000 zł.
8. Zwycięzca nagrody specjalnej oraz dodatkowej nagrody opisanej w § 4 ust. 6 otrzyma również dodatkową
nagrodę pieniężną w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej. Zryczałtowany podatek
dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie stanowi 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzca
zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w
Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem Zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
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zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać
Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatkowego.
9. Zwycięzcy
Konkursu
oraz
ich
Prace
konkursowe
zostaną
ogłoszeni
na
Forum
https://forum.leroymerlin.pl/forum/konkurs.html w terminie do 7 dni od dnia wyboru najlepszej Pracy
konkursowej. Zwycięzcy konkursu zostaną także poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody
drogą e-mailową oraz wiadomością w serwisie Forum i Wasze Wnętrza Leroy Merlin.
10. W celu odebrania nagród Zwycięzcy, powinni przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres, na
który zostanie wysłana nagroda, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od wskazania na Forum Pracy
konkursowej wybranej przez Komisję. W przypadku niezachowania tego terminu, nagroda pozostaje w
dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą
Pracę konkursową.
11. Nagrodę tygodniową (vouchery) Organizator dostarczy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym
lub kurierem, w ciągu dwóch dni od dnia wskazania przez Zwycięzcę adresu wysyłki nagrody. Zwycięzca,
który nie wskazał adresu wysyłki nagrody w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wygraniu
Nagrody jest eliminowany z Konkursu, a nagroda może być przyznana przez Komisję innemu Uczestnikowi.
12. O terminie odbioru nagrody specjalnej Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w ciągu 7 dni od daty
wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję, przy czym spotkanie z Mają Popielarską w celu odbioru przez
Zwycięzcę nagrody specjalnej, zostanie zorganizowane przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.
§ 5. Dane osobowe
1.

2.
3.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących
przepisach prawa wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, wykonania obowiązku
podatkowego lub rozpatrzenia reklamacji, przez okres przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz
adres email.
Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72,
kontakt ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i
przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji
wyżej wymienionych celów.
§ 6. Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień Regulaminu Uczestnik może składać na
zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie na adres Organizatora oraz
zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Organizator zobowiązuje się
do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14
dni od jej złożenia.
§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.forum.leroymerlin.pl/forum/konkurs.html oraz w siedzibie
Organizatora.
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2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
Forum Leroy Merlin: https://forum.leroymerlin.pl/forum/zasady-i-regulamin-forum.html oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw
konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo
mają te przepisy.
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