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Wstęp 

 
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Przystąpienie do konkursu 

oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

 

Definicje 

 
Konkurs 

Niniejszy otwarty konkurs pod nazwą Świet(l)na Osowa ogłoszony przez Organizatora, którego zasady określono 

w Regulaminie. 

 

Jury 

Jury składa się z co najmniej 3 osób, pod przewodnictwem Pani Justyny Martyniuk-Pęczek. W skład Jury wchodzi 

przedstawiciel organizatora, Partnera oraz Eksperci zewnętrzni wybrani w drodze otwartego naboru, z 

wyłączeniem oceny w kategorii „Nagroda publiczności”. Przed rozpoczęciem oceny merytorycznej, każdy członek 

Jury podpisuje deklarację bezstronności. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa konfliktu interesów 

członek Jury jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi oraz wycofania się z oceny merytorycznej.  

 

Regulamin 

Niniejszy Regulamin otwartego konkursu pod nazwą Świet(l)na Osowa ogłoszony przez Organizatora. 

 

Formularz 

Elektroniczny formularz udostępniony przez Organizatora w wydarzeniu fb Świet(l)na Osowa oraz na stronie 

www.magnoliastowarzyszenie.pl w zakładce inicjatywy. Bezpośredni link: https://forms.gle/zJuhjHCtkVQQchJz6 

 

Uczestnik 

Osoba fizyczna będąca autorem zgłoszonej do Konkursu aranżacji za pośrednictwem Formularza, z wyłączeniem 

Organizatora, Partnera, Członka Jury. 

 

Partner 

Osoba fizyczna, Przedsiębiorstwo lub Organizacja, która dobrowolnie włączyła się w organizację Konkursu lub 

jest fundatorem nagród dla laureatów Konkursu. 

 

Organizator 

Stowarzyszenie MAGNOLIA, z siedzibą w Gdańsku 80-299, ul. Achillesa 14/1, , NIP: 584-27-78-197 KRS: 

0000754172.  
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Cel Konkursu 

Promowanie dbałości o własną przestrzeń i estetykę dzielnicy, promowanie współpracy sąsiedzkiej i zdrowej 

rywalizacji oraz wyłonienie najładniejszych aranżacji w następujących kategoriach: 

 

a) „ Osowski rozświetlony dom”  

W tej kategorii oceniane będą domy/ogrody w zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej, zlokalizowane 

na terenie dzielnicy Gdańsk-Osowa. Jury wybierze dom, który będzie najpiękniej przyozdobiony w oświetlenie i 

dekoracje świąteczne. Forma udekorowania jest dowolna a w konkursie udział biorą jedynie te elementy 

dekoracji, które są widoczne z publicznie dostępnej ulicy przy której ulokowana jest posesja, np. fasada budynku, 

taras, ogródek, płot. 

 

b) ”Osowski rozświetlony balkon”  

W tej kategorii Jury wybierze najpiękniej przyozdobiony balkon, zlokalizowany na terenie dzielnicy Gdańsk-

Osowa. W tej kategorii oceniane będą balkony. Brane pod uwagę przez Jury będą jedynie dekoracje, które można 

obejrzeć z perspektywy chodnika, ulicy, bez wchodzenia na prywatny teren ogrodu lub dziedzińca. 

 

c) ,,Nagroda publiczności” 

W tej kategorii internauci w publicznym głosowaniu na podstawie zdjęć wybiorą najpiękniejsze zewnętrzne 

aranżacje, z pośród dwóch powyższych kategorii.  

 

Zgłoszenia 
§1 

Zgłoszenie udziału w konkursie składa się za pośrednictwem Formularza zgłoszenia dostępnego na w wydarzeniu 

fb Świet(l)na Osowa oraz na stronie www.magnoliastowarzyszenie.pl w zakładce inicjatywy. Bezpośredni link: 

https://forms.gle/zJuhjHCtkVQQchJz6 

§2 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie Formularza i załączenie fotografii zgłoszonej do konkursu 

aranżacji, do godz. 12.00  dnia 31.12.2021r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte. 

 
§3 

Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem aranżacji, którą zgłasza do konkursu. Uczestnik oświadcza 

również, że aranżacja została wykonana w budynku lub lokalu mieszkalnym, do którego posiada tytuł prawny, 

jako właściciel lub najemca oraz, że wykonana aranżacja nie została wykonana z naruszeniem przepisów prawa. 

 

§4 

Uczestnik do zgłoszenia dołącza fotografię zgłaszanej aranżacji wykonaną z poza terenu posesji. Fotografia 

powinna obejmować elementy, które Jury ma wziąć pod uwagę podczas oceny merytorycznej. Załączony plik 

powinnien być w formacie JPG lub PNG i rozmiarze nie większym niż 10 MB. Wykonana fotografia powinna być 

w rozdzielczości co najmniej 4MPx (2448 x 1632px). 
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§5 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem załączonego do zgłoszenia zdjęcia. Na zdjęciu nie mogą znajdować się żadne 

osoby. Zdjęcia nie mogą być poddawane modyfikacjom innym niż globalne zmiany wysycenia kolorów, jasności 

czy rozdzielczości zdjęcia. 

 

Przebieg Konkursu 
Konkurs realizowany będzie w następujących etapach: 

 

 
 

§6 

Ocena formalna zgłoszenia polega na weryfikacji: 

• Terminowości zgłoszenia 

• Złożonych oświadczeń 

• Załączników pod kątem ustalonych w regulaminie kryteriów. 

 

§7 

Jury konkursu na podstawie oceny formalnej zgłoszeń podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia 

do udziału w konkursie. 

 

§8 

Organizator konkursu opublikuje na facebookowym profilu @magnoliastowarzyszenie wszystkie nadesłane przez 

Uczestników fotografie aranżacji wraz z podaniem ulicy, przy której znajduje się aranżacja. 

 

 

Zgłoszenie

Ocena formalna 
zgłoszenia

Decyzja o przyjęciu 
zgłoszenia przez 

Jury

Publikacja 
zgłoszonych do 

konkursu aranżacji

Wizja lokalna przez 
Jury

Ocena 
merytoryczna 

Rozstrzygnięcie 
konkursu w 
określonych 
kategoriach

Ogłoszenie 
wyników

Nagrodzenie 
laureatów
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§9 

Jury konkursu przeprowadzi wizję lokalną zgłoszonych aranżacji, w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej. 

Wizja lokalna polega na wizytacji przez członków komisji określonego w Zgłoszeniu miejsca celem obejrzenia 

zgłoszonej przez Uczestnika aranżacji. Członkowie komisji podczas wizytacji nie mogą wchodzić na teren, który 

nie jest publicznie dostępny, chyba że jest to teren spółdzielni mieszkaniowej i pełni funkcję publicznego chodnika 

lub drogi. Zabrania się członkom komisji podczas wykonywania wizji lokalnej wchodzenia na tereny ogródków, 

balkonów lub do wnętrza budynków. 

 

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona z ogólnie dostępnych dróg publicznych i nie będzie wymagała 

uzgodnienia z Uczestnikiem konkursu. Wizje lokalne będą prowadzone w terminie 02.01.2022r. do 09.01.2022r. 

 

§10 

Jury konkursu w ramach prowadzonych wizji lokalnych może wykonać dokumentację fotograficzną do celów  

oceny merytorycznej. Wykonane podczas wizji lokalnych fotografie nie będą publikowane. 

 

Ocena merytoryczna 

 
§11 

Jury konkursu przy ocenie merytorycznej bierze pod uwagę: 

• podkreślenie charakteru przestrzeni / budynku  

o Czy podkreśla charakter architektury?  

o Czy dodaje coś nowego? 

• pomysłowość aranżacji  

o Czy jest to zastosowanie znanych rozwiązań? 

o Czy autorzy pokusili się na innowacyjne podejście? 

• aspekty eko-środowiskowe 

o Czy oświetlenie nie naruszyło systemu przyrodniczego – np. zbyt duże zanieczyszczenie 

światłem, nadmierna energochłonność? 

o Czy nie nastąpiło naruszenie struktury przyrodniczej? 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

 
§12 

Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, z wyjątkiem rozstrzygnięcia w kategorii ,, Nagroda 

publiczności”. Rozstrzygnięcia w kategorii ,,Nagroda publiczności” następuje w wyniku komisyjnego zliczenia 

głosów oddanych w głosowaniu internetowym prowadzonym w mediach społecznościowych na facebookowym 

profilu @magnoliastowarzyszenie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej Jury. 

 

§13 

Jury sporządza protokół z podjętych decyzji, który stanowi rozstrzygnięcie konkursu.  Decyzje Jury są ostateczne. 

Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 
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§14 

Wyniki Konkursu ogłoszone będą najpóźniej do końca stycznia 2022 r. na facebookowym profilu 

@magnoliastowarzyszenie, a także na stronie internetowej organizatora www.magnoliastowarzyszenie.pl w 

zakładce Aktualności. 

 

§15 

Laureaci konkursu otrzymają dodatkową informację o wynikach konkursu na podany w zgłoszeniu adres mailowy 

oraz numer telefonu. 

§16 

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane laureatom zgodnie z decyzja Jury przez Partnerów konkursu lub za 

pośrednictwem Organizatora. Nagroda zostanie przekazana indywidualnie każdemu z laureatów w sposób 

uzgodniony z laureatem w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku braku możliwości 

skontaktowania się z laureatem w ww. terminie lub niezgłoszeniu się laureata do Organizatora nagroda nie 

zostanie przekazana. 

 

 

Prawa autorskie 
§17 

Uczestnik oświadcza, że jako jedynemu autorowi dostarczonej fotografii konkursowej przysługują mu w całości 

autorskie prawa majątkowe do niego. Oświadcza także, że fotografia nie powstała z naruszeniem praw innych 

osób, oraz że nie jest obciążona prawami innych osób.   

 

Z chwilą przystąpienia do konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej w zakresie korzystania z fotografii konkursowej oraz bez ograniczeń terytorialnych, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową, 

b) w zakresie wykonania, nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także umieszczenia utrwalenia na stronie 

internetowej Organizatora, na koncie Organizatora na Facebooku oraz w serwisie YouTube. 

 

 

Dane osobowe 
§18 

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. Organizator informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu, tj. Stowarzyszenie 

Magnolia, dane kontaktowe: STOWARZYSZENIE MAGNOLIA, Achillesa 14/1, 80-299 Gdańsk. 

(https://magnoliastowarzyszenie.pl/polityka-prywatnosci/) 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, oceny zgłoszonych do 

konkursu aranżacji, wyłonienia laureatów konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu 

wyników konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród. Adres podany we wniosku będzie przez 

Organizatora udostępniany jedynie członkom Jury w celu przeprowadzenia wizji lokalnej bez imienia i 

https://magnoliastowarzyszenie.pl/
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nazwiska uczestnika konkursu, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Uczestnika przez członka Jury 

z wyłączeniem imion i nazwisk Uczestników, którzy wygrali w co najmniej jednej z kategorii konkursu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu jest wyrażenie przez nich 

zgody na to przetwarzanie. 

4. Dane osobowe Uczestników, którym wydano nagrody, będą przechowywane do czasu upływu ustawowych 

terminów przechowywania dokumentów związanych z wydaniem nagrody wynikających z odrębnych 

przepisów. 

5. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 

6. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest 

wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w 

konkursie. 

Postanowienia końcowe 
§20 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu oraz do odstąpienia od Konkursu, gdy: 

a) wpłyną mniej niż 3 Zgłoszenia Konkursowe w jednej z kategorii konkursu, 

b) gdy żadna ze zgłoszonych do Konkursu aranżacji nie spełni warunków niniejszego Regulaminu, 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację załączonych 

do Zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w 

materiałach multimedialnych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie 

6. Jury może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia konkursu. 

7. Koszty przygotowania do udziału w konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

8. Regulamin Konkursu jest dostępny w wydarzeniu fb Świet(l)na Osowa oraz na stronie 

www.magnoliastowarzyszenie.pl w zakładce inicjatywy. 

9. Kontakt: Stowarzyszenie Magnolia, Achillesa 14/1, 80-299 Gdańsk, tel. +48 501 377 674; e-mail: 

kontakt@magnoliastowarzyszenie.pl 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Magnolia 
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