
Regulamin konkursu florystycznego Stowarzyszenia Florystów Polskich
na aranżację witryny kwiaciarni – Pokaż swoje okno, pokaż swoje drzwi

Niniejszy  regulamin  określa  zasady,  zakres  i  warunki  uczestnictwa  w  konkursie
florystycznym na aranżację witryny kwiaciarni – Pokaż swoje okno, pokaż swoje drzwi.

§ 1 
Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Stowarzyszenie  Florystów  Polskich,  reprezentowane  przez
Zenona Rek, Prezesa Zarządu (Biuro Stowarzyszenia Florystów Polskich, 44 – 351 Turza Śląska,
ul. Wodzisławska 37a).
2.  Regulamin  określa  zasady  udziału  w  organizowanym  konkursie  i  warunki  uczestnictwa
w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
3. Konkurs organizowany jest w dniach 27/04/2021 – 31/05/2021
4. W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy pełnoletni floryści,  bez  względu na wykształcenie
i  poziom zaawansowania zawodowego,  zamieszkujący na terenie RP posiadający kwiaciarnię/
pracownię  florystyczną  itp.  będącym  jej  właścicielem  bądź  pracownikiem.  Pracownik
kwiaciarni  biorący  udział  w  konkursie  jest  zobowiązany  dołączyć  do  formularza
zgłoszeniowego  pisemną  zgodę  właściciela  kwiaciarni/  pracowni  florystycznej  na
wzięcie udziału w konkursie. 
5. Uczestniczyć w konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy organizatora, a także
członkowie  ich  najbliższych  rodzin,  osoby  wchodzące  w  skład  komisji  konkursowej,  a  także
członkowie ich najbliższych rodzin.
6.  Laureat  konkursu  może  brać  udział  w  kolejnych  konkursach,  a  także  może  zostać  ich
laureatem, chyba, że organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§ 2 
Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1.  Uczestnik  przystępując  do  konkursu  składa  także  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody
na przetwarzanie przez organizatora/ operatora technicznego jego danych osobowych w celach
związanych  z  organizacją  konkursu.  Dane  osobowe  uczestników  przetwarzane  będą  przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 199
poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie wykonana aranżacja okna wystawowego/ witryny
kwiaciarni/ pracowni florystycznej w sezonie 2021 - styl, dobór materiałów, kompozycja, forma
pracy są dowolne.



4.  Zgłoszenie  do  konkursu  musi  zawierać  maksymalnie  5  zdjęć  gotowej  aranżacji  witryny:
2 zdjęcia przedstawiające ogół oraz 3 zdjęcia zawierające poszczególne elementy ekspozycji. 
5. Aranżacja witryny kwiaciarni w rozumieniu regulaminu:
-  okna i  drzwi wystawowe widoczne z  zewnątrz  oraz ich  bezpośrednie  otoczenie  (ekspozycja
zewnętrzna kwiaciarni).
6.  Zdjęcia należy wysłać na adres e – mail SFP:  stowarzyszenie@floryscipolscy.pl wraz
z treścią zawierającą następujące informacje:
- imię i nazwisko uczestnika
- adres kwiaciarni, której zgłoszenie zostało wysłane
- telefon kontaktowy
- pisemną zgodę właściciela kwiaciarni o treści: Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko
właściciela)  wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  mojego  pracownika  (imię  i  nazwisko
uczestnika) w konkursie na aranżację witryny kwiaciarni – Pokaż swoje okno, pokaż
swoje drzwi organizowanego przez Stowarzyszenie Florystów Polskich.
7. Zdjęcia mogą zawierać znaki reklamowe oraz loga kwiaciarni zgłaszanej do konkursu.
8. Aranżacja musi być wykonana przez osobę biorącą udział w konkursie. Osoba ta musi posiadać
prawa do publikacji zdjęć aranżacji oraz wyżej wymienioną zgodę.
9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu, organizator powołał trzyosobową komisję
konkursową,  w  skład,  której  wchodzą:  Edyta  Zając  -  Chruściel,  Maja  Popielarska  i  Paweł
Adamiec. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
10. Decyzję o wygranej podejmuje organizator za pośrednictwem komisji konkursowej.
11. Nagroda jest przyznawana przez komisję konkursową.
12. Zwycięzcy konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
13. Zwycięzcy nie mają możliwości zmiany nagrody na inną.

§ 3 
Dane osobowe

1.  Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez
organizatora/  operatora  technicznego do celów związanych z  realizacją  niniejszego konkursu.
Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy
realizacji konkursu w celu:
- realizacji konkursu,
- wyłonienia zwycięzcy konkursu
- doręczenia nagród
- zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie
- wysyłania e – mailem lub/ i SMS – em informacji związanych z konkursem.
2. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3.  Organizator  będzie  miał  prawo do publikowania/  wykorzystywania przesłanych zdjęć  prac
w celach marketingowych w obsługiwanych mediach społecznościowych (plakaty, ulotki itp.).

§ 4 
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są pakiety produktów firmy OASIS® Floral Products o równowartości:
- 700 zł ( za zajęcie I miejsca),
- 500 zł ( za zajęcie II miejsca),
- 300 zł ( za zajęcie III miejsca)
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2.  Zwycięskie  aranżacje  zostaną  ogłoszone  na  Fanpage’u  Stowarzyszenia  Florystów  Polskich
do dnia 07/06/2021.
3. Organizator konkursu nada nagrody drogą pocztową, bądź dostarczy je osobiście w ciągu 7 dni
roboczych od ogłoszenia wyników.

§ 5 
Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonywania zobowiązań związanych z  konkursem będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora konkursu.
2.  Wszelkie  informacje  na  temat  konkursu  uczestnicy  mogą  uzyskać  kontaktując  się
z  organizatorem  pod  adresem  stowarzyszenie@floryscipolscy.pl.  Odpowiedzi  będą  udzielane
w ciągu 3 dni roboczych.
3.  Niniejszy  regulamin  jest  do  wglądu  w  siedzibie  organizatora  konkursu  oraz  na  stronie
internetowej www.floryscipolscy.pl
4.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  regulaminu
konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
Uczestnik  konkursu,  który  nie  spełni  warunków  określonych  w  regulaminie  traci  prawo
do ewentualnej nagrody.
5.  Niniejszy  konkurs  nie  jest  grą  losową,  zakładem  wzajemnym,  ani  loterią  promocyjną
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6.  Wszelkie sprawy wynikłe z  tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z  konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
7. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
8. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać
na przebieg konkursu. 
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