REGULAMIN KONKURSU DOBRZE MIESZKAJ – NAJLEPSZE PROJEKTY – KONKURS DLA
ARCHITEKTÓW WNĘTRZ

W dniu 20.01.2018 r. Redakcja dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” i portali wnętrzarskich
Dobrzemieszkaj.pl oraz Archiconnect.pl wydawanych przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej
Redakcją ogłasza konkurs „DOBRZE MIESZKAJ – NAJLEPSZE PROJEKTY – KONKURS DLA ARCHITEKTÓW
WNĘTRZ”
I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w Konkursie „DOBRZE MIESZKAJ
– NAJLEPSZE PROJEKTY – KONKURS DLA ARCHITEKTÓW WNĘTRZ” zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-425, ul. Cieszyńska 3a
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084741,
NIP 542-021-03-91, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie od 20.01.2018 r. do 21.11.2018 r.
3. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: mailowo na adres redakcja@archiconnect.pl
II. Uczestnicy konkursu:
1.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia
udziału w Konkursie uzyskały pełnoletniość, posiadające miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Uczestnikami”.
2. Konkurs jest skierowany do pracowni i biur architektonicznych jak również indywidualnych
projektantów wnętrz.
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich
najbliższych rodzin.
III. Zasady konkursu:
1. Celem konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie najciekawszych realizacji wnętrz
mieszkaniowych.
2. Do konkursu mogą przystąpić projektanci wnętrz, których realizacje znajdują się w miastach
lub województwach na trasie Studia Dobrych Rozwiązań 2018 (Bydgoszcz, Olsztyn, Warszawa,
Bielsko-Biała, Szczecin, Wrocław, Lublin, Poznań, Trójmiasto, Katowice, Białystok, Warszawa,
Koszalin, Kraków, Radom, Rzeszów).
3. Spośród wszystkich zgłoszeń z danego miasta i województwa jury konkursu wybierze TOP5
najciekawszych realizacji. Każda z nich zostanie zaprezentowana przez redakcję w trakcie
Studia Dobrych Rozwiązań w danym mieście (10’ prezentacja). Najlepszą realizację
zaprezentuje w trakcie spotkania sam autor zgłoszonego projektu (10’ prezentacja)! Wszystkie
zgłoszone projekty zostaną także zaprezentowane na łamach portali Dobrzemieszkaj.pl i
Archiconnect.pl.
4. Ostateczne terminy zgłaszania projektów do poszczególnych edycji, to:
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Do 14 lutego
Do 1 marca

Warszawa (woj. mazowieckie)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Lublin (woj. Lubelskie)
Poznań (woj. wielkopolskie)
Trójmiasto (woj. pomorskie)
Katowice (woj. śląskie)
Białystok (woj. podlaskie)
Warszawa (woj. mazowieckie)
Koszalin (woj. pomorskie)
Kraków (woj. małopolskie)
Radom (woj. mazowieckie)
Rzeszów (woj. podkarpackie)

Do 12 marca
Do 1 kwietnia
Do 15 kwietnia
Do 1 maja
Do 15 maja
Do 25 maja
Do 9 czerwca
Do 3 września
Do 9 września
Do 16 września
Do 1 października
Do 14 października
Do 25 października
Do 11 listopada

5. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu pracy konkursowej za pośrednictwem adresu
mailowego redakcja@archiconnect.pl
6. Uczestnik Konkursu może dodać nieskończenie dużą ilość prac konkursowych.

IV. Prace konkursowe
1. Pracą konkursową jest grupa minimum 5 zdjęć (pliki JPG) z realizacji wnętrza mieszkaniowego.
Pracę konkursową stanowić mogą jedynie projekty mieszkań lub domów sfotografowane,
zrealizowane i istniejące w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie.
2. Prace konkursowe zgłoszone w postaci wizualizacji wykonanych przy pomocy programów do
tworzenia wizualizacji nie zostaną zakwalifikowane jako prace konkursowe.
3. Praca konkursowa nie może być obarczona prawami do niej osób trzecich.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać minimum 5 zdjęć zgłaszanego wnętrza, opis
wnętrza (co najmniej 600 znaków), jego lokalizację oraz dane teleadresowe zgłaszającego
projekt projektanta/pracowni projektowej za pośrednictwem adresu mailowego
redakcja@archiconnect.pl.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prac konkursowych (zdjęć wraz
z opisami) do celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych związanych z Konkursem, a
takie wykorzystanie prac konkursowych nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek
dla jakichkolwiek dóbr osobistych ani praw majątkowych Uczestnika.
V. Jury konkursu i ocena prac konkursowych
1. Grono jurorów Konkursu stanowić będzie redakcja magazynu Dobrze Mieszkaj i Świat Łazienek i
Kuchni, portali Archiconnect.pl i Propertydesign.pl.
2. Ocenie zostanie poddana każda praca konkursowa, zgłoszona zgodnie z zasadami Regulaminu.
Oddanie głosu będzie równoznaczne z oceną pracy konkursowej wg skali punktowej od 1 do 10, gdzie
1 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą.
3. Głównym kryterium oceny będzie estetyka wnętrza, jego funkcjonalność, oryginalność i
nowatorstwo zastosowanych rozwiązań.

4. Jury dokona wyboru zwycięzców konkursu w każdej z pośród 16 edycji Konkursu, zgodnie z
terminami zamieszczonymi w pkt III podpunkt 4 Regulaminu.
5. W każdej z edycji konkursu wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Archiconnect.pl i Dobrzemieszkaj.pl
w terminie do 7 dni po upływie terminu nadsyłania prac do każdej z edycji Konkursu poprzez
zamieszczenie listy prac i Imion oraz nazwisk projektantów/nazw pracowni podanych w Konkursie.
6. O fakcie zwycięstwa lub wyróżnienia w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie
powiadomiony w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania wyników konkursu e-mailem wysłanym na
adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

VI. Nagrody
W każdej z 16 edycji Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
- prezentacja Top 3 projektów w trakcie spotkania Studia Dobrych Rozwiązań w danym mieście oraz
prezentacja zwycięskiego projektu przez jego autora w trakcie spotkania Studia Dobrych Rozwiązań.
- prezentacja Top 5 projektów na łamach portali Dobrzemieszkaj.pl, Archiconnect.pl, Propertydesign.pl
oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
- autor zwycięskiego projektu w danym mieście otrzyma dodatkowy indywidualnie dobrany pakiet
świadczeń promocyjno-reklamowych w mediach konsumenckich i branżowych Grupy PTWP.
- zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane podczas V edycji 4 Design Days, 24-27 stycznia 2019 r.
w Katowicach, skupiającej co roku 5000 profesjonalistów i 20 000 zwiedzających.

VII. Odpowiedzialność
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestników.
Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w
związku z zamieszczeniem lub wykorzystaniem tekstu, zdjęć.
2. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do
pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem.

VIII. Dane osobowe i prawa autorskie
1. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora i Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu,
w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i
rozliczania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
2. Administratorem, w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2002.101.926 z późn. zm.), danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Dane zebrane w celach związanych z Konkursem, a w szczególności dane umieszczone w bazie
danych korespondencyjnych za pośrednictwem formularza do ich zbierania, zostaną usunięte po ich

wykorzystaniu. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych) do utworów (tekstów, zdjęć) nadesłanych w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów przesłanych przez Uczestników w
ramach Konkursu na stronach portali Dobrzemieszkaj.pl, Archiconnect.pl, SDR2018.pl oraz
Propertydesign.pl oraz do wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem,
a takie wykorzystanie utworu nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla jakichkolwiek
dóbr osobistych ani praw majątkowych Uczestnika.
6. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu i nie są mu znane
jakiekolwiek obciążenia Utworu przez jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani fakt naruszania przez
Utwór prawa, czy jakichkolwiek interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
7. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z tytułu naruszenia ich praw
autorskich do utworów (tekstów, zdjęć) nadesłanych w Konkursie, Uczestnik zwolni Organizatora z
wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd
powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w Serwisie Dobrzemieszkaj.pl oraz Archiconnect.pl, a
także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te
nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba, że zmiany te będą wynikały z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z zm.).
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2018 r.

