
Regulamin konkursu  

POKAŻ NAM „SWOJE WYMARZONE INTELIGENTNE MIESZKANIE, SWÓJ WYMARZONY 

INTELIGENTNY DOM”, 

zwany dalej Regulaminem 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu "Pokaż nam swoje wymarzone inteligentne mieszkanie, swój 

wymarzony inteligentny dom"  (zwanym dalej „Konkursem”) jest Echo Investment S.A., z 

siedzibą w Kielcach, 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, Sąd Rejonowy w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000007025, NIP 657-023-09-

12, Kapitał zakładowy 21.000.000 PLN, Kapitał wpłacony 21.000.000 PLN (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fibar Group Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-

421 Poznań, ul. Lotnicza 1, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000370151, NIP 781 185 80 

97, Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN (zwany dalej „Fundatorem”). 

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki 

uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa 

(dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby (2 osoby będące 

przedstawicielami Organizatora oraz 1 osoba będąca przedstawicielem Fundatora). 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i 

Fundatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, rodzice małżonków, krewnych i osoby pozostające z nimi w stosunku 

przysposobienia. 

TERMINARZ KONKURSU 

1. Ogłoszenie Konkursu: 22-23 marca 2014 r., na Targach Mieszkań i Domów, MTP w 

Poznaniu. 

2. Ostateczny termin składania prac: 30 kwietnia 2014 r. do godz. 24:00 

3. Wyniki konkursu będą wysłane do uczestników pocztą elektroniczną do 5 maja 2014. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych: 6 maja 2014 r., w Mieszkaniu 

Pokazowym Echo Investment SA, Kasztanowa Aleja, ul. Wojskowa 5/65 w Poznaniu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 



1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podpisała z Organizatorem umowę 

przedwstępną lub deweloperską w terminie do 30 kwietnia 2014 r. i nie odebrała jeszcze 

kluczy do mieszkania (tj. przed podpisaniem umowy sprzedaży). 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest rejestracja oraz podanie wszelkich wymaganych 

danych na kuponie konkursowym oraz dostarczenie Pracy Konkursowej do dnia 30 

kwietnia 2014 r. do godz. 24:00 

4. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do oświadczenia, że zapoznał się z zasadami 

Konkursu i niniejszym Regulaminem. 

5. Twórcy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych 

osobowych (imię, nazwisko, zdjęcie) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem 

wyników niniejszego Konkursu. 

6. Dane Uczestników Konkursu, uzyskane w czasie jego trwania, podlegają ochronie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest pokazanie „swojego wymarzonego inteligentnego mieszkania, 

swojego wymarzonego inteligentnego domu”. 

2. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. kolaż, opis, fotografia, wiersz, grafika, 

film). 

ZGŁOSZENIE PRACY KONKURSOWEJ 

1. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2014 r. 

2. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy na zadany temat w dowolnej technice 

(zwanej dalej „Pracą Konkursową”). 

3. Poprawne dokonanie zgłoszenia pracy w Konkursie polega na wypełnieniu kuponu 

konkursowego, a w szczególności: 

o Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu; 

o Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na 

opublikowanie Pracy Konkursowej; 

o Złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz przeniesieniu na 

Organizatora autorskich praw majątkowych i praw zależnych do składanej na 

Konkurs pracy; 

wrzuceniu go do urny oraz dostarczeniu Pracy Konkursowej zgodnie z Warunkami 

Uczestnictwa pkt 3. 



4. Wszystkie elementy Pracy Konkursowej podlegające ocenie Jury, nie mogą zostać 

oznaczone w żaden sposób, dający możliwość identyfikacji Uczestnika. 

5. Projekty będą anonimowe do czasu jego rozstrzygnięcia. Nadesłane Prace Konkursowe 

zostaną przekazane członkom Jury bez danych umożliwiających identyfikację twórcy 

projektu. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Majątkowe prawa autorskie od nagrodzonych oraz wyróżnionych w Konkursie prac 

przechodzą, w drodze oświadczenia Uczestnika, na Organizatora Konkursu, bez 

odrębnego wynagrodzenia na rzecz osoby nagrodzonej lub wyróżnionej. 

JURY 

1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: 

 Marta Politowicz – Echo Investment S.A., 

 Agnieszka Augustynowicz – Echo Investment S.A., 

 Rafał Ciszewski – Fibar Group Sp. z o.o. 

2. Zadaniem Sądu Konkursowego jest wyłonienie zwycięzcy konkursu, a także przyznanie 

wyróżnień. 

3. Decyzja Sądu Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

KRYTERIA OCENY 

1. Ocenie podlegać będą następujące elementy:  

1) innowacyjność i nowatorstwo 

2) kreatywność 

3) estetyka 

4) jakość prezentacji  

5) zgodność z regulaminem 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Grand Prix – centralka Fibaro Home Center Lite; 

2. 1 wyróżnienie I stopnia – nagroda pocieszenia; 

3. 1 wyróżnienie II stopnia – nagroda pocieszenia; 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień przez Sąd 

Konkursowy. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia liczby możliwych do 

przyznania wyróżnień. 

REALIZACJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

1. Wyniki Konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Uczestników Konkursu. 

2. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, w 

Mieszkaniu Pokazowym Echo Investment SA, Kasztanowa Aleja, ul. Wojskowa 5/65 w 

Poznaniu dnia 6 maja 2014 r. 

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. Nr 14, poz. 176 z 

późniejszymi zmianami). 

4. Nie dopuszcza się wymiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny oraz 

przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie. 

5. Odebranie nagrody i/lub otrzymanie wyróżnienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie: imienia, nazwiska, zdjęcia i Pracy Konkursowej przez Organizatora w 

celach reklamowych, a w szczególności publikacji bez prawa do wynagrodzenia. 

6. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody na rzecz Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygać go bez podania 

przyczyny. 

4. Przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, a 

Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienie. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Informacje na temat Konkursu znajdują się na stronach: 

www.kasztanowaaleja.pl, www.parksowinskiego.pl, www.malenaramowice.pl, 

www.osiedlejasminowe.pl, www.facebook.pl/cityfriendly, oraz w siedzibie Organizatora. 

 

http://www.parksowinskiego.pl/
http://www.malenaramowice.pl/
http://www.osiedlejasminowe.pl/
http://www.facebook.pl/cityfriendly

