REGULAMIN KONKURSU
„ZAPROJEKTUJ MEBEL PRZYSZŁOŚCI-HAJNÓWKA”
organizowanego z okazji obchodów 25-lecia istnienia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

Regulamin konkursu (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
pod nazwą „Zaprojektuj MEBEL PRZYSZŁOŚCI-HAJNÓWKA” (zwany dalej Konkursem).
Organizatorem konkursu „Zaprojektuj MEBEL PRZYSZŁOŚCI-HAJNÓWKA” jest FABRYKI MEBLI
„FORTE” S.A. (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300
Ostrów Mazowiecka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000021840,NIP 759-000-50-82, kapitał zakładowy 23.901.084 PLN w całości opłacony.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundatorem nagród w konkursie jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

§ 2. Cel i Uczestnicy Konkursu
1.
2.

Celem Konkursu jest promocja FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz pobudzenie wrażliwości i
aktywności twórczej Uczestników Konkursu.
Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być:
a) Osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub,
b) Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych za zgodą
swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej (lub za pośrednictwem adresu mailowego
konkurs@forte.com.pl) wyrazi zgodę na udział takiej osoby w Konkursie;
zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu,
zaakceptowały jego treść i spełniły warunki przewidziane w Regulaminie.

3.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
I.
Kategoria - do 10 lat,
II. Kategoria - 10 - 16 lat,
III. Kategoria - powyżej 16 roku.

4. Konkurs odbędzie się w czterech edycjach w każdej miejscowości, w której odbędzie się piknik z
okazji 25-lecia istnienia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. tj. Ostrów Mazowiecka, Suwałki, Hajnówka,
Białystok.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
8.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie Projektu MEBLA PRZYSZŁOŚCI (zwanego dalej Projektem).
Technika wykonania Projektu jest dowolna (np. projekt plastyczny, płaski lub przestrzenny).
Projekt musi stanowić oryginalną twórczość Uczestnika, nie może być obciążony prawami osób
trzecich, nie może stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów lub
projektów.
Projekty publikowane wcześniej nie mogą być zgłaszane do udziału w Konkursie.
Każdy z Uczestników może przekazać tylko jeden Projekt, Projekty grupowe nie będą
przyjmowane.
Zgłoszone do konkursu Projekty nie będą zwracane Uczestnikom i przechodzą na własność
Organizatora konkursu.
Konkurs rozpoczyna się 25 sierpnia 2017 od godz. 10:00 i trwa do 7 września 2017 r. do godz.
15:00 w przypadku zgłoszeń wysłanych na adres e-mail konkurs@forte.com.pl
Dodatkowo Projekt można zgłosić osobiście w dniu 9 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:00
podczas pikniku z okazji 25-lecia istnienia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., organizowanego na
terenie miasta Hajnówka przy ul. Księdza A. Dziewiatowskiego 2 w specjalnie oznaczonej
„STREFIE FORTE INFO”.
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane razem z prawidłowo wypełnionym formularzem
konkursowym (w przypadku prac przesyłanych drogą elektroniczną – zeskanowanym):
a) w formie zdjęcia dostarczonego za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@forte.com.pl pliki
w formacie PNG, JPEG, PDF o max. wielkości 5 MB,
b) w formie pracy dostarczonej osobiście podczas pikniku z okazji 25-lecia istnienia FABRYK
MEBLI „FORTE” S.A., organizowanego na terenie miasta Hajnówka w dniu 9 września 2017r.
w specjalnie oznaczonej „STREFIE FORTE INFO”.
Po upływie terminów wskazanych w pkt. 7 powyżej wszelkie zgłoszenia konkursowe nie będą
uwzględniane.
Wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie zgłoszenia i formularze konkursowe będą odrzucane
i nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
usunięcia Projektu niezgodnego z Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która
naruszyła Regulamin.
§ 4. Nagrody

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizator przyzna 3 nagrody główne ( po 1 dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z § 2 pkt. 3),
oraz 6 wyróżnień ( po 2 dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z § 2 pkt.3).
Nagrodą Główną jest bon na zakup mebli Organizatora o wartości 2500,00 zł brutto (do realizacji
w salonie Organizatora w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1).
Organizator może przyznać wyróżnienie, tj. Zestaw upominkowy Organizatora o wartości 300,00
zł brutto.
Nagroda jest przypisana wyłącznie Zwycięzcom Konkursu i nie może być przeniesiona na żadne
inne osoby trzecie.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
Każdy Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
Nagrodą dodatkową, stanowiącą integralną część nagrody, będzie kwota odpowiadająca 11,11%
wartości nagrody głównej oraz wyróżnienia. Organizator Konkursu pobierze z wydanej nagrody,
jako płatnik, kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

8.

Komisja powołana przez Organizatora ma prawo do wytypowania wyróżnień, jak również prawo
do ich nieprzyznania.
§ 5. Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję powołaną przez Organizatora.
Spośród prawidłowo nadesłanych na Konkurs formularzy zgłoszeniowych oraz przekazanych
osobiście Projektów konkursowych, Komisja wybierze 3 Projekty w każdej kategorii wiekowej
wskazanej w § 2 ust. 3.
Komisja oceniać będzie Projekty biorąc w szczególności pod uwagę następujące kryteria: zgodność
z tematyką, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do
wykonania pracy.
Wyłonieni przez Komisję Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, zgodnie z treścią § 4 Regulaminu.
Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu oraz przekazanie nagród nastąpi podczas pikniku z okazji 25lecia istnienia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 9 września 2017 o godzinie 19:30 w Hajnówce.
Lista Zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie internetowej Organizatora
www.forte.com.pl w dniu 11 września 2017 r.
W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu podczas pikniku o którym mowa w
ust. 5 powyżej, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami telefonicznie bądź
mailowo i poinformuje o wygranej oraz uzgodni sposób i termin przekazania nagrody.
Komisja powołana przez Organizatora ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak
również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja Komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 6. Dane osobowe
Administratorem danych jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300
Ostrów Mazowiecka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000021840. Dane przetwarzane są na potrzeby realizacji Konkursu. Podawanie przez Uczestników
danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie
ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W przypadku żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestnika, Organizator spełni to żądanie, niemniej
Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w Konkursie ani otrzymać nagrody.

§ 7. Prawa autorskie
1.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu dla celów informacyjnych oraz
promocyjnych (komercyjnych), od dnia wpłynięcia Zgłoszenia Konkursowego, bez ograniczeń
terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie zdjęć do pamięci
komputera lub serwera Organizatora oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Uczestnik Konkursu
zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść zdjęć zmiany graficzne pozwalające na prezentację

2.

zdjęć na Stronie Internetowej. Organizator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich do
korzystania z Projektu w zakresie uzyskanej licencji.
Organizator zastrzega, że z chwilą przyznania Nagrody, na Organizatora przechodzą majątkowe
prawa autorskie do przekazanych Projektów konkursowych na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania prac w sposób inny niż określony w lit b) - publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
d. w zakresie rozporządzania i korzystania z przesłanych zdjęć i udostępnionych Projektów.

§ 8. Reklamacje
1.

2.
3.

4.
5.

Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o niedopuszczeniu lub wykluczeniu z
Konkursu mogą być składane przez Uczestników w trakcie trwania Konkursu, na adres mailowy
Organizatora: konkurs@forte.com.pl z dopiskiem „Konkurs Zaprojektuj MEBEL PRZYSZŁOŚCI –
Reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres mailowy oraz Jego
numer telefonu, a także podstawę i opis zgłoszonej reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do 21 dni od zakończenia Konkursu.
Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie Regulaminu.
Decyzje dotyczące reklamacji mają charakter ostateczny.

§ 9. Ograniczenia roszczeń
1.
a.

b.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za
przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować utratę lub
zniszczenie przesłanych treści drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie,
naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej
zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.forte.com.pl w zakładce
Konkurs z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.forte.com.pl , w siedzibie
Organizatora oraz w oddziale FORTE w Hajnówce przy ul. 3 maja 51.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

