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Regulamin konkursu “Zasadź sobie balkon” 
 

1. Zasady Ogólne 

1.1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 

w konkursie „Zasadź sobie balkon” zwanym dalej „Konkursem”. 

2.1. Organizatorem konkursu realizowanego w ramach projektu „Zielone balkony, czyli pionowe 

ogrody w Katowicach”, finansowanego z budżetu Miasta Katowice, jest Inicjatywa ekologiczna na rzecz 

ludzi i zwierząt Stowarzyszenie Kurka Wodna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej „Organizatorem”) 

ul. Obroki 57c/14, 40-833 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000646525, NIP: 6342878476, REGON: 365893647. 

2. Adresaci konkursu 

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba fizyczna niepełnoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

za zgodą przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji prawnej, rodzica lub opiekuna 

prawnego), mająca miejsce zamieszkania w Polsce. 

2.2. Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami miasta Katowice. 

3. Dane osobowe 

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu przetwarzanych w związku z 

konkursem jest Podmiot Zlecający Konkurs – Inicjatywa ekologiczna na rzecz ludzi i zwierząt 

Stowarzyszenie Kurka Wodna z siedzibą w Katowicach (zwane dalej „Organizatorem”), wpisana do 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000646525, NIP: 6342878476, REGON: 

365893647. 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych (ADO):  

nr telefonu: +48 507 691 663 lub +48 500 421 237,  

mail: stowarzyszenie@kurkawodna.org  

dostępne na stronie internetowej: http://kurkawodna.org 

3.2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze 

zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu. 

3.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu ma charakter dobrowolny, lecz 

niezbędny do przystąpienia do konkursu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym  
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ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osobą której dane 

dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może 

być brak możliwości udziału w konkursie. 

 

3.4. Uczestnikom przysługuje prawo: 

● dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu; 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

● prawo do przenoszenia danych; 

● cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach 

związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. 

3.5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez 

przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu). 

4. Zasady konkursu 

4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien: 

• zapoznać się z zasadami konkursu i niniejszym regulaminem; 

• urządzić swój balkon zgodnie z zasadami konkursu, tj. w stylu ekologicznym (wykorzystując dużą 

liczbę roślin, w tym m. in. drzewa, krzewy, pnącza, byliny, zioła, warzywa, wykorzystując do 

aranżacji techniki upcyklingowe, tworząc korzystne warunki dla zwierząt – m.in. owadów 

zapylających i ptaków oraz stosując naturalne nawozy i środki ochrony roślin; 

• przygotować min. 3 zdjęcia swojego balkonu wraz z opisem ekologicznych rozwiązań 

wykorzystanych w jego aranżacji; 

• wysłać swoje zgłoszenie zawierające: zdjęcia wraz z opisem, imię i nazwisko uczestnika oraz dane 

kontaktowe uczestnika (e-mail i/lub nr telefonu), na: e-mail Organizatora Konkursu: 

stowarzyszenie@kurkawodna.org, wpisując w tytule wiadomości: Zasadź sobie balkon + swoje Imię 

i nazwisko lub bezpośrednio na adres siedziby Organizatora Konkursu - ul. Obroki 57c/14, 40-833 

Katowice. 

4.2. Wysłanie zgłoszenia konkursowego według zasad określonych w pkt. 4.1. stanowi jednocześnie 

akceptację regulaminu i polityki prywatności. 

4.3. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie: od dnia 19.07.2019 r. do dnia 29.08.2019 do godz. 00:00. 
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5. Warunki wygranej w konkursie 

5.1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) w składzie: 

Natalia Szyszko – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kurka Wodna, specjalista ds. ochrony środowiska; 

Magdalena Bara – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kurka Wodna, pasjonatka handmade i twórca 

upcyklingowy; Monika Pham - Członkini Stowarzyszenia Kurka Wodna, artystka i tatuażystka, 

pasjonatka eko-ogrodnictwa, zwane dalej „Jury”. 

5.2. Ze zgłoszeń konkursowych jury wybierze maksymalnie 10 zgłoszeń, które uzyskają najwyższą 

liczbę punktów i wezmą udział w głosowaniu internetowym. 

5.3. Przy wyborze zgłoszeń będą brane pod uwagę: 

● Dobór gatunkowy roślin - bogactwo gatunków, wykorzystanie drzew i krzewów, bylin, pnącz, ziół, 

warzyw i owoców - 10 pkt; 

● Wykorzystanie metod upcyklingowych w aranżacji balkonu - doniczki, siedziska, itp. - 10 pkt; 

● Balkon przyjazny zwierzętom - zastosowanie roślin kwitnących, w tym miododajnych, domek dla 

owadów, budki lęgowe, poidła - 10 pkt; 

● Zastosowanie ekologicznych nawozów i środków ochrony roślin - kompostownik balkonowy - 10 

pkt. 

5.4. Zwycięzcami konkursu zostanie dwóch uczestników, którzy zdobyli największą liczbę głosów w 

głosowaniu internetowym realizowanym za pośrednictwem strony internetowej organizatora 

http://kurkawodna.org. 

5.5. Głosowanie rozpocznie się 30.08 i będzie trwało do 5.09 do godz: 00:00. 

5.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://kurkawodna.org oraz na 

stronie Facebooka https://www.facebook.com/stowarzyszeniekurkawodna/ najpóźniej do dnia: 

06.09.2019. poprzez ogłoszenie zwycięskich balkonów. 

5.7 Zwycięzcy, laureaci zostaną poinformowani droga mailowa. 

5.8 Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości min. 400 zł brutto. 

5.9 Spotkanie zamykające konkurs wraz z rozdaniem nagród odbędzie się 7 września w pracowni 

stowarzyszenia Kurka Wodna ul. Skłodowskiej Curie 42 w Katowicach. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd 

powszechny. 

6.2 Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie 

naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich 

Uczestników. 

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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6.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora 

oraz w Serwisie pod adresem http://kurkawodna.org. 

6.5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal 

społecznościowy Facebook ani z nim związany.  

6.6. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. 

Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.    
  

http://kurkawodna.org/

