
REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓDEK OSIEDLOWY 

 
I. Cel konkursu 
   Promocja wśród mieszkańców Rubinkowa dbałości o estetykę 
   najbliższego otoczenia, ogródków przydomowych, poprawa wizerunku  
   osiedla, zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania. 
  
II. Organizator 
     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu. 
 
III. Uczestnictwo i zasady konkursu 
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rubinkowa uprawiający 

ogródki  przydomowe. 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty 

zgłoszeniowej zawierającej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu  i 
złożenie jej osobiście w Administracji Osiedla Rubinkowo I przy ul. 
Łyskowskiego 29/35 lub Rubinkowo II przy ul. Dziewulskiego 8.  
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć zdjęcia lub nagrane 
prezentacje na płycie CD. 

3. Zgłoszenia można składać do 31.07.2015 r. 
4. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogródki   

przydomowe  do 31.08.2015 r. na podstawie dostarczonych zdjęć. Jeśli 
jury nie będzie w stanie wyłonić zwycięzców na podstawie 
przekazanych fotografii, poinformuje telefonicznie wybrane osoby o 
zakwalifikowaniu się do konkursu i terminie osobistej wizyty komisji 
konkursowej.  

5. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 5 
najpiękniejszych ogrodów przydomowych na każdym osiedlu.  
Komisja nie musi przyznać wszystkich przewidzianych nagród. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotografowania zwycięskich 
ogródków przydomowych , późniejszej publikacji tych zdjęć na stronie 
internetowej www.rubinkowo.pl oraz podania wyników konkursu do 
publicznej wiadomości. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
IV. Komisja Konkursowa  
   Komisję konkursową powołują organizatorzy.  



 
V. Nagrody w konkursie funduje Spółdzielnia Mieszkaniowa   
  „Rubinkowo” 
 
VI. Kontakt  
   Administracja Osiedla Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 
   Tel. 56/ 659 91 46 
   Administracja Osiedla Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 8 
   Tel. 56/ 639 86 55 
   Rzecznik prasowy SM „Rubinkowo” 
   Tel. 56/ 639 86 32 rzecznik@rubinkowo.pl  
 
VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

2. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez 
organizatora nie jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem 
wzajemnym" ani "loterią promocyjną", których wynik zależy od 
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201 
poz.1540 z późniejszymi zmianami). 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób 
trzecich. 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo skrócenia lub 
przedłużenia czasu trwania konkursu. 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród i 
terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku 
zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na 
stronie internetowej: www.rubinkowo.pl 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych 
personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu. 

7. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia do konkursu dostępne są na 
stronie internetowej: www.rubinkowo.pl 

 


