Regulamin konkursu „Świąteczny balkon”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze
przy ul. L. Różyckiego 19 zwana dalej "Organizatorem".
2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ”Świąteczny balkon”, którego celem jest:
- kreowanie i rozwijanie wśród mieszkańców inicjatywy oraz dbałości o otoczenie, w którym
mieszkamy,
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku osiedla poprzez uzyskanie estetycznego wyglądu balkonów,
- inspirowanie mieszkańców osiedla do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez
upiększanie balkonów drzewkami, światełkami i ozdobami świątecznymi
3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 09 grudnia 2020 roku 15 lutego 2021 roku
4. Konkurs prowadzony jest na terenie zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, która jest członkiem Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, lub osobą nie będącą członkiem, która wnosi wpłatę na fundusz
społeczny i oświatowo-kulturalny, a która wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania
Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego regulaminu.Uczestnictwo w Konkursie oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedno
zgłoszenie przez cały okres trwania konkursu.
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§3
NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody główne za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia.
Wypłacone nagrody zostaną pomniejszone o zryczałtowany podatek.
Wyłonieni zwycięzcy będą zobowiązani do dostarczenia danych takich jak: PESEL, imię i nazwisko,
adres zamieszkania, nr dowodu osobistego niezbędnych na potrzeby konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2021 roku na stronie internetowej JSM, w Biurze Obsługi
Mieszkańców JSM przy ul. L. Różyckiego oraz na stronie facebooka Spółdzielni.
W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej do
nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, zostanie
jej odebrane prawo do nagrody.
W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 5, nagroda zostanie
przyznana innej osobie, którą wskaże organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane
w Regulaminie. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora
z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu
Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 15 lutego 2021 roku
Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego
imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz
ogłoszenia zwycięzców.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy,
jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.
10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć balkonów biorących udział w Konkursie
w gazecie „Za Bobrem”, na stronie www Organizatora, na facebooku oraz na telebimie w Biurze
Obsługi Mieszkańców.
§4
ZASADY KONKURSU
1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz na
klatkach schodowych budynków mieszkalnych komunikat wraz z zadaniem konkursowym.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej
(stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy konkurs@jsmjg.pl lub
w siedzibie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bądź właściwej administracji Osiedla
zawierającej:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu
g) Do zgłoszenia należy dołączyć dwa zdjęcia zrobione od strony mieszkania z ujętym w tle
widokiem najbliższej okolicy, przedstawiające cały balkon (z dwóch przyległych do ściany
budynku rogów) oraz/lub jednego zdjęcia od zewnątrz w terminie do dnia 20 stycznia
2021 roku. Zdjęcia mogą być zrobione za dnia lub porą wieczorową. Osoby, które nie
mają możliwości zrobienia i wysłania zdjęć drogą elektroniczną, proszone są o kontakt
telefoniczny z właściwą dla miejsca zamieszkania administracją:
- Zabobrze I i Śródmieście – Administracja „Jedynka” – tel. (75) 76 74 835
- Zabobrze II i Zabobrze III – Administracja „Dwójka” – tel. (75) 75 42 188
Kierunki zrobienia zdjęć od wewnątrz przedstawia poniższy rysunek:

4. Konkursu polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszych zdaniem Komisji rozwiązań
zadania Konkursowego w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Komisja konkursowa powołana
zostanie przez Zarząd JSM, składającą się z przedstawicieli JSM oraz Rad Nieruchomości. Podstawowe
kryteria oceny zadań konkursowych są następujące:
a) ogólne wrażenie estetyczne: w skali od 1 – 5,
b) pomysłowość i aranżacja: w skali od 1 - 5,
c) oryginalność:
w skali od 1 - 5.
5. Imię i nazwisko zwycięzców wraz z przesłanymi rozwiązaniami zadania konkursowego, zostaną
opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.jsmjg.pl oraz na facebooku Organizaora do
dnia 31 stycznia 2021 roku. Przez wyłonienie zwycięzców rozumie się spełnienie przez Zwycięzców
warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §2 i §3
Regulaminu.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DANE OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie JSM oraz na oficjalnej stronie internetowej
www.jsmjg.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników
Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie
swoich
balkonów
do
Konkursu
będzie
jednoznaczne
z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia.
Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z realizacją konkursu na „Świąteczny balkon”, zgodnie z art. 13
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) – zwanym RODO.
6. Organizator informuje osoby biorące w konkursie żę administratorem danych osobowych jest
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego
19.
7. kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest
możliwy pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem email iod@jsmjg.pl.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia konkursu „Świąteczny balkon”.
9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. (z wyłączeniem portali społecznościowych)
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z
realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony
roszczeń.
12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
15. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
konkursu.

