
Regulamin konkursu „Dobrze Mieszkam z Dobrze Mieszkaj” 

W dniu 27.12.2018 r. Redakcja dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” i portalu wnętrzarskiego 

Dobrzemieszkaj.pl wydawanych przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją 

ogłasza konkurs „Dobrze Mieszkam z Dobrze Mieszkaj”.  

I. Postanowienia ogólne:  

1. 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 w terminie od 27.12.2018 do 

25.01.2019 r. 

3. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: mailowo na adres redakcja@dobrzemieszkaj.pl  

II. Uczestnicy konkursu:  

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, może w nim wziąć udział każda osoba 

pełnoletnia. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani 

członkowie ich najbliższych rodzin 

3. Laureat konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie 

przez organizatora na łamach dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” i portalu wnętrzarskiego 

Dobrzemieszkaj.pl pracy konkursowej. 

 

III. Zadanie konkursowe:  

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:  

1.1. Przesłać na adres mailowy redakcja@dobrzemieszkaj.pl zgłoszenie konkursowe, 

w tytule maila wpisując „Konkurs Dobrze Mieszkaj”. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) co najmniej 5 zdjęć swojego lub zaprojektowanego przez siebie wnętrza mieszkania 

lub domu (zdjęcia w formacie jpg lub tiff) 

b) dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu 

wyłącznie w sprawach dotyczących konkursu). 

1.2. Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie - decyduje 

data zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przysłanego na adres mailowy 

redakcja@dobrzemieszkaj.pl, zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe 

uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), zgłoszenia od 

zgłaszających, którzy nie wypełnili zadań konkursowych określonych w punkcie III 

Regulaminu. 

mailto:redakcja@dobrzemieszkaj.pl
mailto:redakcja@dobrzemieszkaj.pl


IV. Jury konkursu  

1. W Jury konkursu zasiadają: 

- Justyna Łotowska, dyrektor wydawnicza Publikatora 

- Ewa Kozioł, redaktor naczelna magazynu Dobrze Mieszkaj 

- Anna Usakiewicz, redaktor prowadząca magazynu Dobrze Mieszkaj 

- Katarzyna Zacharewicz, redaktor prowadząca portalu Archiconnect.pl 

- Anna Sołomiewicz, redaktor prowadząca portalu Lazienka.pl 

- Urszula Tatur, redaktor prowadzaca magazynu Świat Łazienek i Kuchni 

- przedstawiciel sponsora nagrody głównej – firmy Max-Fliz 

- architekci wnętrz współpracujący z Akademią Dobrze Mieszkaj w ramach 4 Design 

Days w dniach 26-27 stycznia 2019 r.  

2. Jury wyłoni zwycięzców spośród osób, które spełniają kryteria uczestnictwa i prześlą 

zgłoszenie konkursowe na adres redakcja@dobrzemieszkaj.pl 

3. Zastrzega się, że jury konkursu ma prawo do innego podziału nagród  

V. Nagrody:  

1. Pierwsze miejsce 

- profesjonalna sesja zdjęciowa wnętrz nagrodzonego mieszkania lub domu. Sesja zostanie 

opublikowana na łamach magazynu Dobrze Mieszkaj oraz w innych mediach wydawnictwa 

Publikator (portale Dobrzemieszkaj.pl, Archiconnect.pl). Fundatorem nagrody jest 

wydawnictwo Publikator Sp. z o.o.) 

- lampa Geometric marki Max-Light o wartości 4.5 tys. zł. Fundatorem nagrody jest firma 

Max-Fliz. 

 2. Pięć równorzędnych wyróżnień – roczna prenumerata magazynów Dobrze Mieszkaj i 

Świat Łazienek i Kuchni 

VI. Przebieg konkursu  

1. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 27.12.2018 r. na łamach portalu Dobrzemieszkaj.pl, 

oraz za pośrednictwem profilu magazynu Dobrze Mieszkaj na Facebooku 

(www.facebook.com/magazyndobrzemieszkaj) 

2. Przesyłanie zgłoszeń do dnia 25.01.2019  r. do godz. 12.00 

3. Wyłonienie zwycięzców spośród prawidłowo nadesłanych prac konkursowych nastąpi 

na posiedzeniu jury w trakcie Dni Otwartych 4 Design Days (27.01. 2019 r.) 
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4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27.01. 2018 r. w trakcie Dni Otwartych 4 

Design Days 

5. Poinformowanie Zwycięzców o przyznaniu nagrody do dnia 31.01.2019 r. 

VIII. Odbiór nagród  

1. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę  

2. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie z 

przyczyn leżących po stronie Laureata prawo do nagrody wygasa. Nagrody 

nieodebrane z wyżej wymienionych przyczyn pozostają do dyspozycji organizatora 

konkursu.  

IX. Prawa autorskie:  

1. Uczestnik, zgłaszając produkt do udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bezpłatnej 

licencji na wszelkie działania związane ze zwielokrotnianiem, kopiowaniem, 

rozpowszechnianiem i publikacją przesłanych materiałów (zdjęcia, opisy) na łamach 

wszelkich wydawnictw promujących Konkurs oraz mediów papierowych i elektronicznych go 

opisujących.  

2. Uczestnik zgłaszając produkt do udziału w Konkursie, gwarantuje że ma prawa do 

udzielenia powyższej licencji.  

3. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

- zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności 

praw majątkowych i osobistych; 

- zwalnia Organizatora ze wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym 

naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w 

związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęć przesłanych przez uczestnika w ramach 

konkursu. 

4. Organizator ma nieograniczone prawo do publikacji nadesłanych materiałów w katalogach, 

czasopismach i stronach internetowych. 

5. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy Konkursu.  

6. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko 

Organizatorowi z tego tytułu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przejęcia 

odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich 

roszczeń. 

X. Dane osobowe 

1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie 

rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących 

do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki 



Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, 

organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.  

2. Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 

Katowice; odo@ptwp.pl  

3. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania 

się ze zgłaszającym, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących 

zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach 

konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,  

b. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu 

bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie 

korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń 

telekomunikacyjnych (telefony, SMS).  

4. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z 

formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku 

niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za 

niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za 

wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. 

Wtedy podstawą przetwarzania będzie zgoda uczestnika.  

5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania 

lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec 

przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym 

linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.  

6. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona 

jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie 

zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje 

jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych 

przepisach prawa. 

XI. Postanowienia końcowe:  

1. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza ponadto, że w przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 

nagrodzonych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a 

także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych przez 

organizatora Konkursu oraz partnerów konkursu, w tym w szczególności na 

utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, 



bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii 

poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora  

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na 

stronie www.dobrzemieszkaj.pl  
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