
Regulamin Plebiscytu na najładniejszy przydomowy ogródek, działkę i balkon 2022 r. 

Art. 1

1. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, ul. Bytomska 3,

42-600 Tarnowskie Góry. 

2. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 19.07.2022 r. do dnia 15.09.2022 r. 

3. Plebiscyt polega na: wyborze przez czytelników najpopularniejszych zdjęć 

przedstawiających ogrody, działki i balkony. Organizator nie ustanawia kategorii Plebiscytu.

Art. 2

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. 

2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone 

niniejszym regulaminem.

3. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawniczej Spółdzielni Pracy „Gwarek 

Śląski” i ich rodziny.

Art. 3

1. Zgłoszenia przyjmowane są bezpłatnie od 19.07.2022 do 8.08.2022 r. do godz. 10.00.

2. Zgłoszenia można dokonać, wysyłając maila na adres: konkurs@gwarek.com.pl

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko kandydata – właściciela ogrodu, działki, balkonu, 

b. od 3 do 5 zdjęć ogrodu/działki/balkonu, przy czym zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków 

wodnych,

c. tel. kontaktowy do kandydata.

Art. 4

1 . Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z 

Regulaminem i w tym celu powołuje 3-osobową Komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele 

Organizatora.

2. Zgłoszenie zweryfikowane negatywnie oznaczać będzie, że nie zostało ono dołączone do listy 

kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego 

poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane.



3. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających 

podstawowych warunków technicznych i merytorycznych. 

Art. 5

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 9.08.2022 do 

14.08.2022 do godz. 22.59 na następujących warunkach.:

a. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7148, w treści wpisując prefix 

OGR, a po kropce wpisując numer wybranego kandydata.  Głosujący za pomocą SMS 

Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł VAT (1 zł + VAT);

c. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;

d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne 

wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;

e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu 

organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu organizatora po 

zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach plebiscytu;

f. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów.

2. Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z sieci 

operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma głosów zliczona na podstawie głosów 

oddanych za pośrednictwem SMS Premium. 

4. W przypadku gdy dwie lub więcej organizacji będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów 

wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazana przez Komisję.

Art. 6

1. Organizator ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu 15.09.2022 r. na stronie internetowej 

www.gwarek.com.pl oraz w tygodniku Gwarek. 

2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają następujące nagrody:

a. za zajęcie I miejsca – bon zakupowy o wartości 500 zł do zrealizowania w Bricomarche 

w Bytomiu, ul. Narutowicza, sponsora Plebiscytu, do końca 2022 roku,

b. za zajęcie II miejsca -  bon zakupowy o wartości 300 zł do zrealizowania w Bricomarche 

w Bytomiu, ul. Narutowicza, sponsora Plebiscytu, do końca 2022 roku,

c. za zajęcie III miejsca -  bon zakupowy o wartości 200 zł do zrealizowania w Bricomarche 

w Bytomiu, ul. Narutowicza, sponsora Plebiscytu, do końca 2022 roku.

3. O sposobie i terminie wydania nagród laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora. 



4. Nagrody należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną do odebrania nagrody za 

okazaniem dokumentu tożsamości osoby nagrodzonej,  do końca października 2022 roku, po tym 

terminie nagroda przepada.

Art. 7

Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres 

ul. Bytomska, 3, 42-600 Tarnowskie Góry. 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla 

doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie 

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

Art. 8

Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, z 

siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Bytomska 3, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000070568, posiadająca NIP 645-020-33-50, 

REGON 003542575.

2. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz w celach 

marketingowych Organizatora na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych

osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla 

celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego 

głosowania w Plebiscycie, a także nawiązywania kontaktu z właścicielem danych i rozpatrzenia 

ewentualnej reklamacji. 

4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto 

właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych 

przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w przepisy lub zażądać zaprzestania ich 

przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach 



właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. 

5. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania 

przesłanych materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i 

w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się 

do rozpowszechniania w ramach działań portalu gwarek.com.pl i tygodnika Gwarek w tym w 

mediach społecznościowych na profilach prowadzonych przez Organizatora.

6. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nadesłanych 

zdjęć w tygodniku Gwarek, na portalu gwarek.com.pl oraz mediach społecznościowych na 

profilach należących do Organizatora.

6. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

7. Nadesłanie zgłoszenia i zdjęć oznacza akceptację warunków Plebiscytu i Regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu bez powiadomienia uczestnika. 


