Regulamin konkursu „Pokój dla pociech”

§ 1 Cel i założenia konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu linii mebli typu modułowego dla dzieci w
dwóch wariantach – dla chłopca i dziewczynki (wiek dziecka od 5 do 13 lat) z wykorzystaniem
materiałów Komandor Śląsk S.A. Integralną część projektu stanowić będzie kompletna
aranżacja wnętrza pokoju z uwzględnieniem wybranych mebli z zaprojektowanej linii.
Dokładne wymiary oraz rzut projektowanego pokoju zostaną wysłane do uczestników po
rejestracji w konkursie.
2. Obowiązkowe elementy projektu:
a. Linia mebli typu modułowego
i. Szafa z drzwiami przesuwanymi " KOMANDOR" dostosowana do potrzeb
dziecka.
ii. pozostałe meble wg koncepcji wykonane z materiałów i w kolorystyce
dostępnej w Komandor Śląsk S.A. (min. 5 brył)
b. kompletna aranżacja pokoi tj. dobór ścian (farba, tapeta), oświetlenia, podłogi oraz
innych elementów wyposażenia wnętrz wraz ze wskazaniem dostawców tych
produktów (producent, pełna nazwa producenta, rodzaj materiału, kolor itp.).
3. Projekt konkursowy musi być wynikiem indywidualnych działań twórczych uczestnika, tj.
musi spełniać wymóg oryginalności przy nienaruszeniu praw autorskich osób trzecich.
4. Przy ocenie prac konkursowych jury głównie zwróci uwagę na oryginalność oraz praktyczne
zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa proponowanych linii
meblowych dla dzieci.

§ 2 Terminarz konkursu
1. Konkurs będzie odbywał się wg następujących terminów:
a. Ogłoszenie konkursu 16.08.2011 r.
b. Zakończenie konkursu: 30.09.2011 r.
c. Rejestracja – do 15.09.2011 r.
d. Informacja o dacie wręczenia nagród – 05.10.2011 r.
e. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej 05.10.2011 r.
2. Organizator przewiduje możliwość składania wyjaśnień (lecz nie jest to jego obowiązkiem) na
zapytania uczestników przekazane drogą mailową (e-mail do korespondencji:
architekci@komandor.pl).
3. Terminarz konkursu może ulec zmianie po wcześniejszym poinformowaniu zarejestrowanych
uczestników drogą mailową.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na
stronie konkursu www.slask.komandor.pl lub zarejestrować się telefonicznie pod numerem
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telefonu (32) 730 19 39. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz materiałami informacyjnymi niezbędnymi dla
uczestników do przygotowania zadania konkursowego.
Prace konkursowe należy składać/wysłać z dopiskiem „KONKURS” pod adres:
Komandor Śląsk S.A.
ul. Transportowców 35
40-403 Katowice
Projekty należy składać / wysyłać w okresie trwania konkursu, przy czym uznaje się, że 30
września 2011 r., jest ostatnim dniem przyjmowania prac, także listownie. W przypadku
przesyłki listowej - decyduje data stempla pocztowego publicznego operatora pocztowego
lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku – Prawo
pocztowe ( Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 )
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej organizatora w dn. 05.10.2011 r. oraz
zostanie wysłane do wszystkich uczestników na podany podczas rejestracji adres e-mail.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Regulamin dostępny jest w
siedzibie Organizatora oraz na stronie www.slask.komandor.pl .
Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski i jest kierowany do wszystkich środowisk
twórczych, głównie do architektów, plastyków, projektantów wnętrz, oraz studentów
wymienionych powyżej kierunków, jak i wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych)
państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i artystycznych. Uczestnikiem może być
osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca
samodzielnie lub w zespole innych osób fizycznych. W konkursie mogą brać udział również
pracownie architektoniczne i projektowe.
Każdy uczestnik może złożyć nieograniczoną ilość prac konkursowych. W konkursie nie mogą
brać udziału Członkowie Jury, Zarząd Organizatora oraz pracownicy Organizatora.
Przesłanie projektu po terminie lub podanie nieprawdziwych, niepełnych danych osobowych,
powoduje wykluczenie z konkursu.
Nadesłanie projektu oznacza akceptację postanowień regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik
ponosi koszty udziału w konkursie.

§ 4 Zakres opracowania
1. Praca konkursowa powinna zawierać oświadczenia uczestnika (wszystkich uczestników przy
projekcie zespołowym) o zobowiązaniu do przeniesienia majątkowych praw autorskich na
wszystkich polach eksploatacji – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a także oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu
2. Projekt powinien obejmować:
a. Projekt koncepcyjny linii mebli typu modułowego w dwóch wariantach– dla chłopca i
dziewczynki
i. Projekt poszczególnych brył (mebli) z uwzględnieniem wymiarów oraz
użytych materiałów. W projekcie mebli mogą być zastosowane tylko
materiały i kolorystyka dostępna w firmie Komandor ( szczegółowa lista
materiałów przesłana zostanie mailem do zarejestrowanych uczestników)
ii. Wizualizację poszczególnych brył mebli
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iii. Wizualizacja zastosowania mebli w dwóch wariantach dla chłopca i
dziewczynki
b. Projekt w formie planszy w formacie 1000x700 mm lub 592x420, 300dpi, profil RGB
(wystarczy w formie elektronicznej)
i. Rzut. Skala 1:50
ii. wizualizacja pomieszczenia z podaniem kolorystyki
iii. Rozwinięcie ścian wewnętrznych z podaniem podstawowych wymiarów i
kolorystyki 1:50
iv. Opis techniczny, w którym zostaną podane rozwiązania technologiczne i
materiałowe dotyczące pomieszczenia .
v. W prawym dolnym rogu projekt powinien zostać oznaczony godłem
zawierającym dowolną kombinacje 6 cyfr
3. Do projektu należy dołączyć płytę CD lub DVD z elektroniczną wersją opracowania
konkursowego. Płyta CD lub DVD powinna być dostosowana do odtwarzania na komputerach
PC w systemie MS Windows.
4. Przekazanie projektu oznacza jednocześnie, że nie będzie on zagrażał ani naruszał praw osób
trzecich, w szczególności nie będzie naruszał majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz
że osoba przekazująca projekt ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w projekcie i
uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie objętym
konkursem.

§ 5 Skład jury konkursowego
1. Skład jury konkursowego:
- Andrzej Woźniak – Prezes Komandor Śląsk S.A.
- Arch. Michał Buszek - Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
- Adam Dutkiewicz - Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowicki
- mgr sztuki Krzysztof Wrześniewski – Członek Polskiego Związku Artystów Plastyków

§ 6 Nagrody i sposób ich przekazania
1. W Konkursie przewidziane są nagrody przyznane przez Jury Konkursowe w postępowaniu
konkursowym
a. Nagroda główna w wysokości - 4 000 zł
b. Wyróżnienie – bon 2000 zł na dowolne produkty firmy Komandor
2. Zwycięska aranżacja zostanie wykonana i zaprezentowana w salonie firmowym Komandor
Śląsk w Katowicach przy ul. Hallera 70
3. Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody jest zawarcie umowy przez uczestnika /
wszystkich uczestników zespołu o przeniesienie autorskich praw majątkowych do
nagrodzonego projektu.
4. Nagroda może być przyznane za projekt indywidualny, jak również za projekt zespołowy. W
przypadku projektu zespołowego zakłada się równy udział uczestników.
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5. Wszystkich uczestników konkursu organizator zaprosi na uroczyste wręczenie nagród
połączone z otwarciem Salonu Firmowego Komandor Śląsk S.A. w Katowicach przy ul. Hallera
70. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Odmowa przyjęcia nagrody, niedostarczenie nagrody z winy Zwycięzcy Konkursu, wskutek
podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji jego danych, lub nieodebranie
nagrody w terminie 3 miesięcy od jej przyznania, oznacza utratę prawa do nagrody.

§ 7 Zasady dostarczania prac
1. Prace można dostarczać lub wysyłać do siedziby organizatora pod adresem:
Komandor Śląsk S.A.
ul. Transportowców 35
40-403 Katowice
osobiście od pon. do pt. w godz. 9-16 lub pocztą z dopiskiem „KONKURS”.
2. Dostarczony materiał powinien obejmować:
a. opracowanie graficzne (patrz ZAKRES OPRACOWANIA)
b. płytę CD lub DVD z elektroniczną wersją opracowania
c. zapieczętowaną kopertę zawierającą DANE IDENTYFIKACYJNE- z podaniem imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu i e-maila oraz 6 cyfrowego numeru
identyfikacyjnego, którym oznaczona będzie plansza konkursowa

§ 8 Zasady odbierania prac
1. Wszyscy autorzy, którzy zadeklarują chęć odebrania swojego projektu będą mogli to zrobić
po okazaniu dowodu tożsamości podczas uroczystości wręczenia nagród do godziny jej
zamknięcia.
2. Nie dotyczy to prac nagrodzonych i wyróżnionych, które na życzenie zostaną odesłane
laureatom w późniejszym terminie uzgodnionym z autorem.

§ 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres
korespondencyjny, wskazanie nazwy konkursu którego był Uczestnikiem oraz dokładny opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również nie
spełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą
rozpatrywane.
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3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 10 Sponsor i organizator konkursu
1. Sponsorem i organizatorem Konkursu jest firma Komandor Śląsk S.A z siedzibą w Katowicach
przy ul. Transportowców 35.

§ 11 Patroni medialni konkursu
1. Patronami medialnymi konkursu są:
a. Archimania.pl
b. Meble.pl

§ 12 Ochrona danych osobowych
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Komandor Śląsk S.A. zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
2. Komandor Śląsk S.A. nie sprzedaje danych osobowych Uczestników Konkursu.
3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z
organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).
4. Zwycięzca wyraża zgodę na udzielanie wywiadu, na publikację swojego wizerunku oraz
imienia i nazwiska we wszystkich materiałach związanych z konkursem.
5. Ograniczone dane Zwycięscy Konkursu (, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania), zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
6. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z
zastrzeżeniem postanowień punktu 4 i 5.

§ 13 Postanowienia Dodatkowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych w tym siły wyższej,
b. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika
danych lub błędnym ich podaniem,
c. usługi świadczone przez Pocztę Polską i innych operatorów pocztowych
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2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator
Konkursu. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr68, poz. 341 z póź. zm.).
5. W kwestiach nie regulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Jeżeli zaistnieje jakakolwiek niezgodność pomiędzy którąkolwiek wersją językową niniejszego
Regulaminu lub informacji umieszczonych na stronach www.rintal.pl/konkurs, wersją
rozstrzygającą jest polska wersja językowa.
7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd polski.

