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Regulamin konkursu „Wygraj kuchnię marzeń !”

Organizatorem konkursu plastycznego „Wygraj kuchnię marzeń !” jest Barbara Mendel, prowadząca działalność
gospodarczą ARCHON+ Biuro Projektów, z siedzibą w Myślenicach przy ul. Słowackiego 86, NIP PL 6811003225,
Regon 350786877 (dalej ARCHON+), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 1630/90,
wpisu dokonano w dniu 1990-11-28 w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE „WYGRAJ KUCHNIĘ MARZEŃ !”
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia następujące warunki:
a) ukończyła 18 lat,
b) w chwili przystąpienia do konkursu jest właścicielem lub współwłaścicielem - na zasadach
wspólności majątkowej małżeńskiej, projektu domu autorstwa ARCHON+, zakupionego w okresie od
14.02.2013 do 30.09.2013, i planuje budowę domu wg tegoż projektu,
c) prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie, otrzymany wraz z zakupionym
projektem domu (wzór prawidłowo wypełnionego formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu)
d) prześle pracę plastyczną wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, zgodną z
poniższymi warunkami:
• tematem pracy plastycznej jest przedstawienie Kuchni Marzeń Uczestnika, w dowolnej technice
plastycznej, za wyjątkiem użycia technik i programów komputerowych, która będzie wynikiem
twórczości Uczestnika i jej zamieszczenie w publikowanych katalogach i na stronach
internetowych Organizatora nie naruszy praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w
szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku, oraz że prawa autorskie do pracy nie są
obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
• format pracy plastycznej nie będzie większy niż format A3
• termin nadsyłania prac: 10.10.2013 (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora,
z dopiskiem „Kuchnia marzeń”
2. Wysyłając zgłoszenie udziału w konkursie Uczestnika zgadza się na udzielenie nieodpłatnej licencji
Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych prac w zakresie:
• utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania
egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu
• obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu,
użyczenia
oryginału
lub
jego
egzemplarzy,
publicznego
udostępniania
utworu
rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą
elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym,
kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach
informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
• publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
• zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez zamieszczenie w
katalogach Organizatora oraz za pomocą płyt CD lub DVD, wprowadzanie do obrotu
zwielokrotnionych egzemplarzy samodzielnie lub w połączeniu z innymi zdjęciami oraz
publikowanie zdjęć na wszelkich innych polach eksploatacji w ramach przygotowanych przez
ARCHON+ materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych
będących własnością Organizatora,
• zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji pracy, jeżeli
będzie to niezbędne dla właściwego korzystania z niego w zakresie pól eksploatacji, o których
mowa w punkcie powyżej.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i rodzina Organizatora konkursu, oraz
pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu na
zlecenie Organizatora.
NAGRODY
1. Sponsorem Nagród w konkursie jest firma ROMIQ Producent mebli, Roman Kuchta, z siedzibą w
Sułkowicach (32-440), ul. Zarzecze 2. Partnerem Konkursu jest firma BLUM.
2. I nagroda: BON o wartości 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na wykonanie
projektu aranżacji kuchni oraz indywidualnej zabudowy kuchennej wraz z montażem i osprzętem firmy
BLUM realizowany przez firmę ROMIQ, wg specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 2 do niniejszego
Regulaminu, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 2222 złotych brutto (słownie: dwa tysiące dwieście
dwadzieścia dwa złote).
3. II i III nagroda: BONy o wartości 1000 złotych brutto każdy (słownie: jeden tysiąc złotych) na wykonanie
indywidualnego projektu aranżacji kuchni obejmującego projekt kuchni wg zasad DYNAMIC SPACE firmy
BLUM realizowane przez firmę ROMIQ, wg specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 2 do niniejszego
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Regulaminu, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 111 złotych brutto do każdej nagrody (słownie: sto
jedenaście złotych).
4. Termin ważności każdego z BON-ów zostaje określony na 24 miesiące, liczone od dnia przekazania
nagrody.
ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 14.02.2013 do dnia 31.10.2013 roku,
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną z ramienia Organizatora.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody w przypadku braku wyłonienia
zwycięzcy lub braku nadesłanych zgłoszeń.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani jej wartość nie może stanowić ekwiwalentu pieniężnego.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 października 2013 roku.
6. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.archon.pl.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz listem poleconym w terminie do
14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
8. Nagroda (BON) zostanie przesłana do Laureata w ciągu 14 dni roboczych.
9. W przypadku odstąpienia Laureata konkursu od odbioru nagrody, lub w przypadku nieodebrania Nagrody
w ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników, ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
10. Uczestnicy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
11. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres siedziby w Myślenicach, ul.
Słowackiego 86, 32-400 Myślenice lub elektronicznie na adres archon@archon.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą ARCHON+ niezwłocznie, w kolejności wpływania.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w
jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
2. Decyzje komisji są ostateczne dla wszystkich uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. W przypadku zwrotu zakupionego projektu domu Uczestnik traci prawo udziału w konkursie.
4. W przypadku, gdy w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że Uczestnik nie jest
autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do nadesłanej
pracy, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu, traci ewentualne prawa do odbioru Nagrody oraz jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich, które zgłoszą naruszenie praw autorskich.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
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Załącznik nr 1
Zgłoszenie udziału w Konkursie „Wygraj kuchnię Marzeń !”
(wzór)

Imię i nazwisko Uczestnika:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji

(jeżeli inny niż adres zamieszkania):

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:
Nazwa zakupionego projektu domu:
Projekt został zakupiony w:
[…] ARCHON+ Biuro Projektów
[…]1 …............................
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA:
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przeze mnie samodzielnie i jestem jej jedynym
autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie
z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARCHON+ Biuro Projektów Barbara
Mendel z siedzibą w Myślenicach, ul Słowackiego 86, w celach realizacji Konkursu „Wygraj kuchnię
Marzeń !”, w tym na przekazanie moich danych Sponsorom Nagrody.
4. Wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych prac w
zakresie określonym w regulaminie konkursu.

______________________________
Data i podpis uczestnika
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody2 na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARCHON+ Biuro
Projektów Barbara Mendel z siedzibą w Myślenicach, ul Słowackiego 86, 32-400 Myślenice w celach
marketingowych, w tym również na przesyłanie informacji handlowych drogą komunikacji elektronicznej
(email, sms), a także udostępnienie moich danych producentom materiałów budowlanych i
wykończeniowych, firmom usługowym i wykonawczym, instytucjom finansowym. Niniejsza zgoda obejmuje
również udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przesłania przez te podmioty informacji
handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem
poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich
poprawienia.

______________________________
Data i podpis uczestnika

1

Prosimy o wskazanie nazwy firmy, w której został kupiony projekt domu

2

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
Specyfikacja Nagród w Konkursie „Wygraj kuchnię Marzeń !”
§1
Specyfikacja Nagrody I stopnia: BON o wartości 20 000 złotych brutto na wykonanie projektu aranżacji kuchni
oraz indywidualnej zabudowy kuchennej wraz z montażem i osprzętem firmy BLUM realizowany przez firmę
ROMIQ.
1. Wystawcą BONU i podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest firma ROMIQ Producent mebli, Roman
Kuchta, z siedzibą w Sułkowicach (32-440), ul. Zarzecze 2 zwana dalej „Wykonawcą”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu aranżacji kuchni zgodnie z wytycznymi okaziciela BONU,
który to projekt będzie obejmował:
a) zestawienie użytych materiałów wraz z cenami
b) zestawienie użytego sprzętu wraz z cenami
c) zestawienie kolorystyki dla uwzględnionych w projekcie materiałów (kolory blatów, wybarwienia
frontów)
d) zestawienie użytych akcesoriów
e) rzut kuchni
f) widoki kuchni (zgodnie z zapotrzebowaniem)
g) dwie wizualizacje
h) przedstawienie kosztorysu dla projektu wykonawczego z rozbiciem na część objętą w ramach realizacji
BONU oraz pozostałe elementy nie wchodzące w skład nagrody
3. Projekt zostanie przygotowany zgodnie ze standardem firmy ROMIQ
4. Przygotowany przez Wykonawcę projekt aranżacji kuchni staje się jednocześnie projektem wykonawczym
w zakresie wykonania zabudowy kuchennej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zabudowy kuchennej na osprzęcie firmy BLUM wraz z
wykonaniem oświetlenia zabudowy.
6. BON o wartości 20 000 złotych nie obejmuje finansowania takich elementów jak:
a) sprzęt i akcesoria kuchenne, m.in. chłodziarka, zamrażarka, piekarnik, płyta grzewcza, okap,
zmywarka,kuchenka mikrofalowa, zlewozmywak, armatura, lampy wiszące itd.
b) wykończenie ścian, sufitu jak też podłogi
c) artykułów dekoracyjnych zaprezentowanych na projekcie aranżacji np. misy, dzbanki, kwiaty itd.
§2
Specyfikacja Nagrody II i III stopnia: BON o wartości 1000 złotych brutto na wykonanie indywidualnego
projektu aranżacji kuchni obejmującego projekt kuchni wg zasad DYNAMIC SPACE firmy BLUM realizowany
przez firmę ROMIQ
1. Wystawcą BONów i podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację jest firma ROMIQ Producent mebli, Roman
Kuchta, z siedzibą w Sułkowicach (32-440), ul. Zarzecze 2 zwana dalej „Wykonawcą”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu aranżacji kuchni zgodnie z wytycznymi okaziciela BONU,
który będzie obejmował:
a) zestawienie użytych materiałów wraz z cenami
b) zestawienie użytego sprzętu wraz z cenami
c) zestawienie kolorystyki dla uwzględnionych w projekcie materiałów (kolory blatów, wybarwienia
frontów)
d) zestawienie użytych akcesoriów
e) rzut kuchni
f) widoki kuchni (zgodnie z zapotrzebowaniem)
g) dwie wizualizacje
3. Projekt zostanie przygotowany zgodnie ze standardem firmy ROMIQ
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