
 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Symbol pracy  …………………………… 

(5 znaków) 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Radaway na projekt i wizualizację ŁAZIENKI  

oraz akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z Regulaminem 

Konkursu, jak również w celu przesyłania mi materiałów reklamowych. 

Wyrażam zgodę na publikację moich prac konkursowych bez odrębnego wynagrodzenia.  

Oświadczam, że posiadam autorskie prawa majątkowe do pracy zgłoszonej do konkursu i nie 

naruszają one praw i dóbr osób trzecich. 

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem realizacji nagrody  jest przeniesienie majątkowych praw 

autorskich  do projektu zgłoszonego w konkursie na Organizatora Radaway Sp z o.o.  W przypadku 

otrzymania nagrody lub wyróżnienia zobowiązuję się do potwierdzenia przeniesienia całości 

majątkowych praw autorskich w formie pisemnej umowy i zezwalam na ich wykorzystywanie  

w sposób określony w Regulaminie ( I, pkt. 10) 

Autor projektu 

 

………………………………………….. …                                                                 ………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko        Data i podpis 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ( ulica, kod pocztowy ,miasto) 

 

………………………………………                                                                              ……………………………………………………………………. 

adres e-mail             telefon 

 



Regulamin konkursu 
 

I. Postanowienia ogólne  
1. Zadanie  konkursowe: 

Projekt i wizualizacja łazienki z wykorzystaniem kabiny prysznicowej, drzwi prysznicowych, 
parawanu nawannowego marki Radaway. 

2. Organizatorem konkursu jest firma Radaway Sp z o.o. z siedzibą w Jasinie, przy ulicy 
Rabowickiej 59. 

3. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby 
fizyczne z wyłączeniem  pracowników Organizatora Konkursu  oraz członków ich najbliższej 
rodziny. 

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.  
5. W projekcie mogą być zastosowane produkty marki Radaway: kabiny, drzwi prysznicowe, 

parawany nawannowe, brodziki. Wyboru pozostałych elementów wyposażenia łazienki tj. 
rodzaju i typu armatury, akcesoriów, okładzin ścian, podłogi, oświetlenia, luster, wieszaków 
itp. dokonuje Uczestnik Konkursu.  

6. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie 
danych. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą. 
8. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do nadesłanych lub dostarczonych do siedziby Organizatora Konkursu prac oraz, 
że nie naruszają one w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich. 

9. Twórcy pracy nagrodzonej i prac wyróżnionych z chwilą odbioru nagrody przenoszą na 
Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów za wynagrodzeniem 
równym przyznanej nagrodzie pieniężnej, o której mowa w części II regulaminu „Jury  
i nagrody” oraz w ramach umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie wyrażają zgodę 
na wykorzystanie projektów koncepcyjnych przez Organizatora  Radaway Sp z o.o. w 
materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (folderach, 
katalogach, broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie), w serwisie internetowym, 
prasie, wystawach a także na innych polach eksploatacji, uszczegółowionych w pisemnej 
umowie o przeniesienie praw autorskich. 

10.  Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie drogą elektroniczną na adres 
konkurs@radaway.pl  lub pocztową na nośniku CD (na adres Radaway Sp z o.o.  
ul. Rabowicka 59, Jasin, 62-020 Swarzędz z dopiskiem „konkurs”) projektu oraz wizualizacji 
łazienki w trzech rzutach, jako plików  JPG lub PDF  o poj. do 1 MB  
w rozdzielczości 300 DPI, specyfikacji - jaki produkt firmy Radaway został wykorzystany w 
projekcie oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 stycznia 2017 
roku. 

11.  Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza na formularzu zgłoszeniowym (zał.  
nr 1), że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia 
potwierdzając to własnoręcznym podpisem. 

12. Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż jedną pracę, do każdej pracy należy wypełnić 
osobny formularz zgłoszeniowy. 

 
II. Jury i nagrody  

1. Nagrody zostaną przyznane przez Jury, w skład którego wchodzą: 

 Katarzyna Weihrauch - Członek Zarządu Radaway 

 Romuald Bandalewicz –Członek Zarządu Radaway  

 Maciej Bogaczewicz - architekt, prowadzący program „Dekorady”  
2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody 

 nagroda główna  3 000 zł  

mailto:konkurs@radaway.pl


 2 miejsce  2 000 zł  

 3 miejsce  1 000 zł  
Nagroda w plebiscycie internetowym 1 500 zł.  

3. Organizator dopuszcza inny podział nagród przez Jury. 
4. Nagrody będą wypłacane przez Organizatora. 
5. Podatek od wygranej zostanie uregulowany przez Organizatora. W tym celu Organizator, 

działając jako płatnik zryczałtowanego podatku od osób fizycznych potrąci z wartości nagrody 
10%-owy podatek i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego. 

6. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania ) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników. 

 
III. Harmonogram konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu - 22 marca 2016. 
2. Termin nadsyłania prac wraz z formularzami zgłoszeniowymi do 31 stycznia 2017 (decyduje 

data wpływu do Organizatora). 
3. Ogłoszenie wyników – 28 luty 2017. 
4. Publikacje prac na stronach internetowych www.konkurs.radaway.pl od  

6 lutego 2017 do 28 lutego 2017. Kolejność publikacji na stronach www jest przypadkowa. 
5. Ogłoszenie wyników plebiscytu internetowego – 3 marca 2017. 
6. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronach www.radaway.pl  w dniu  

3 marca 2017. 
 

IV. Reklamacje  
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji  

w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej na adres 
Organizatora Konkursu. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
3. Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.  
4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji w formie pisemnej,  

w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  
 
V. Prawa autorskie 

1. Majątkowe prawa autorskie wszystkich prac uczestniczących w Konkursie pozostają 
własnością ich autorów, za wyjątkiem laureatów konkursu. 

2. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową,  
w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione 
przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub 
nieprzyznania mu nagrody.  

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie 
udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błąd, 
pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę 
zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie 
czynników pozostających poza wpływem Organizatora.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, internetu i firm 
kurierskich. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

1. Informacje o konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.konkurs.radaway.pl 

http://www.konkurs.radaway.pl/
http://www.radaway.pl/
http://www.konkurs.radaway.pl/


2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji 
projektów zgłaszanych na konkurs i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo 
do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczania 
korespondencji wysłanej za pomocą poczty lub firm kurierskich. 

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania 

Konkursu z ważnych przyczyn.  
6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 
7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem  

a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu przez Organizatora  
i Partnera Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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