Warszawa, 01 lipca 2019
Regulamin Konkursu Fotograficznego – Dom w kadrze – edycja lato 2019
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki Konkursu Fotograficznego – Dom w kadrze – edycja lato 2019
2. Organizatorem konkursu jest Time SA z siedzibą w Warszawie (04-190), przy ul. Jubilerskiej 10,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857,
NIP: 526-10-04-620, REGON 010750727, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.070.000,00 złotych
(opłacony w całości) zł zwaną dalej „Organizator”.
3. Nagrody w konkursie zapewnia firma Time SA.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem lub
współwłaścicielem domu z Kolekcji Muratora, prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na muratorprojekty.pl w tym – dołączy zdjęcia z realizacji domu, z Kolekcji Muratora.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu: Time SA.

II. Założenia Konkursu
1. Celem Konkursu jest wybranie najładniejszych realizacji domów według projektu z Kolekcji Muratora.
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 01 lipca – 30 września 2019 na stronie internetowej
www.muratorprojekty.pl.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
III. Warunki konkursu
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
Wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na muratorprojekty.pl w tym – dołączenie
zdjęcia z realizacji domu z Kolekcji Muratora.
IV. Jury Konkursu
W skład Jury konkursu wchodzą:
Ewa Cieślak
Iwona Malicka
Jolanta Góral
Ewelina Wantrych

V. Kryteria oceny Zgłoszeń
Jury przy ocenie zgłoszeń zwróci szczególną uwagę na:
 zgodność prezentowanego domu z dokumentacją projektową
 szczegóły i detale zastosowanych rozwiązań
 jakość i pomysłowość wykonania zdjęć
 estetykę pokazywanych ujęć: bryła/wnętrza
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VI. Nagrody, zasady odbioru
1. W Konkursie przyznane zostaną:
Nagrody główne:
1 x Telewizor LG 43 cale o wartości 1499,00 zł brutto
1 x odkurzacz BOSCH o wartości 299,00 zł brutto
1 x suszarka do owoców i grzybów Zelmer o wartości 157,00 zł brutto

Nagrody wyróżnienia:
Wartości upominków nie przekraczają kwoty 50 zł.

- 10 przenośnych głośników bluetooth Colour Sound 3W
- 10 zegarów ściennych
- 10 parasoli

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do rabatów dzięki e-karcie Home Profit.
Kod zostanie przesłany, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, na podany w formularzu konkursowym
adres mailowy.
O podziale nagród decyduje Jury.
2. Jedno zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
3. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej muratorprojekty.pl nie później
niż 14 dni od daty zakończenia edycji lato 2019. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska laureatów.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
5. Organizator prześle nagrody do laureatów w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników.
6. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi o wartości nieprzekraczającej kwoty 2000,00 zł brutto.
VII. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcia są wynikiem jego twórczości i ich
zamieszczanie na stronach internetowych oraz w tytułach prasowych i w Katalogach Organizatora,
a także serwisach społecznościowych nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich,
w szczególności praw autorskich i prawa do wizerunku, oraz nie są obciążone ani ograniczone na rzecz
osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć (na
zasadzie nieodpłatnej licencji) poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką
publikowanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora oraz w Katalogach i czasopismach oraz
serwisach społecznościowych.
Nadesłane zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
3. O ile będzie to podyktowane względami edytorskimi Organizator zastrzega sobie prawo do
anonimowej publikacje zdjęć.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji zdjęć, podczas trwania Konkursu, na stronach
internetowych Organizatora oraz serwisach społecznościowych przy okazji podawania informacji
o Konkursie.
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VIII. Postanowienia dodatkowe
1. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania
przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu Fotograficznego – Dom
w kadrze – edycja lato 2019.
4. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej muratorprojekty.pl
5. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy którzy realizują dom aktualnie dostępny w ofercie Kolekcji
Muratora.
6. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie przyznania
nagród głównych i/lub wyróżnień jeżeli zdjęcia konkursowe nie spełniają wymogów konkursowych.
7. Nagroda nieodebrana w ciągu 8 tygodni, od dnia ogłoszenia wyników, przechodzi na własność
Organizatora.
IX. Dane osobowe
1.

Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie muratorprojekty.pl
w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

2.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne,
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

3.

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe
i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

4.

Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

5.

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora
na adres: Time SA, ul. Jubilerska 10, 04 – 190 Warszawa.

6.

Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail
projekty@murator.com.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści
wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie.
Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do
jakiejkolwiek Nagrody.

7.

Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane
i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.

8.

Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione komisji konkursu w celu wyłonienia
Zwycięzców.

9.

Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres
doręczenia Nagrody zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o
czym każdy Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym
adres.

10.

Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej
celem ogłoszenia wyników Konkursu.

11.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać.
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12.

Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym
w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

13.

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują
następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

14.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do
kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora.
Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na
przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.

15.

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.

X. Tryb reklamacyjny
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru
nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni
roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na
adres Murator PROJEKTY, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem Konkurs fotograficzny – Dom
w kadrze – edycja lato 2019 i zawierać rzeczowe uzasadnienie.
2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich
zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatora Konkursu Komisję Odwoławczą.
01 lipca 2019
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