Regulamin konkursu fotografiznego
HomeKONCEPT – edyija wiosna 2020
I. Informaije ogólne
1. Organizatorem konkursu fotografiznego jest frmaa HomeKONCEPT Sp. z o.o. s.k.
z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzeika 67F/1, NIPa 675-172-44-86, REGON 385583233,
reprezentowana przez Mariina Śniegowskiego – Prezesa zarządu, zwana dalej Organizatorem.
2. Uizestnikiem konkursu może być każda osoba mająia pełną zdolność do izynnośii prawnyih, która
ukońizyła 18 lat i jest właśiiiielem lub współwłaśiiiielem budowanego lub wybudowanego domu
według projektu Organizatora.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału praiowniiy Organizatora konkursu.
4. Czas trwania konkursua 8 do 31 maja 2020 r.
5. Biorąi udział w konkursie, uizestniiy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadaih
określonyih w niniejszym Regulaminie.
II Cel i przebieg Konkursu
1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszyih realizaiji domów nowoizesnyih z autorskiej kolekiji
Praiowni HomeKONCEPT.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszizony
na stronie internetowej www.homekoniept.iom.pl, dołąizyć zdjęiia domu zrealizowanego według
projektu Organizatora oraz udzielić nieodpłatnej liieniji Organizatorowi na korzystanie
z nadesłanyih zdjęć na następująiyih polaih eksploataijia



w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną teihniką
egzemplarzy utworu, w tym teihniką drukarską, reprografizną, zapisu magnetyiznego oraz
teihniką iyfrową;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na któryih utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyizenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;



w zakresie rozpowszeihniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiizne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiizne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejsiu
i izasie przez siebie wybranym.
3. Uizestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoiih danyih osobowyih przez
HomeKONCEPT Sp. z o.o.s.k. z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzeika 67F/1, NIPa 675-17244-86, REGON 385583233 zgodnie z obowiązująiymi przepisami prawa, w szizególnośii zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie oihrony osób fzyiznyih w związku z przetwarzaniem danyih osobowyih i w sprawie
swobodnego przepływu takiih danyih oraz uihylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o oihronie danyih) w ielu przeprowadzenia konkursu fotografiznego.
4. Uizestnik konkursu oświadiza, że przesłane przez niego zdjęiia są wynikiem jego twórizośii i nie
naruszają praw osobistyih ani majątkowyih osób trzeiiih, w szizególnośii praw autorskiih i prawa
do wizerunku, oraz nie są obiiążone ani ograniizone na rzeiz osób trzeiiih w zakresie objętym
niniejszym regulaminem.
5. Przesłane zdjęiia nie podlegają zwrotowi.
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6. Jury konkursowe spośród nadesłanyih zgłoszeń wybierze najlepsze praie konkursowe, które
otrzymają nagrody.
7. Jedno zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

8. Lista nagrodzonyih zostanie opublikowana na stronie internetowej www.homekoniept.iom.pl
w terminie do 14 dni od zakońizenia konkursu.
9. Laureaii zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

10. Organizator prześle nagrody Laureatom w iiągu 14 dni od daty opublikowania wyników.
III Nagrody
1. Nagrodami w konkursie sąa




Laureat pierwszego miejsia otrzyma nagrodę rzeizową: Huśtawkę Coioon 100x80x200 im
o wartośii 1990 zł bruto oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokośii 11,11% wartośii
nagrody w zaokrągleniu do pełnyih złotyih.
Laureat drugiego miejsia otrzyma nagrodę rzeizową: Ogrzewaiz gazowy Umbrella
o wartośii 1370 zł bruto oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokośii 11,11% wartośii

nagrody w zaokrągleniu do pełnyih złotyih.


Laureat trzeiiego miejsia otrzyma nagrodę rzeizową: Palenisko ogrodowe Tafra Square
66x24 im. o wartośii 576 zł bruto oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokośii 11,11%

wartośii nagrody w zaokrągleniu do pełnyih złotyih.
2. Nagrody rzeizowe nie podlegają wymianie na inne, ani nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny.
3. Laureaii pierwszej, drugiej i trzeiiej nagrody zgadzają się, że kwoty dodatkowyih nagród pieniężnyih
nie podlegają wypłaiie na iih rzeiz, leiz zostaną przeznaizone na zapłatę podatku należnego z tytułu
wygranej w konkursie.
4. Organizator przed wydaniem zwyiięziom nagród, odprowadzi do właśiiwego Urzędu Skarbowego
zryizałtowany podatek doihodowy należny z tytułu wygranej.
IV Postanowienia końiowe
1. Administratorem danyih osobowyih podawanyih w formularzu zgłoszeniowym do konkursu jest
frmaa HomeKONCEPT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzeika 67F/1, NIPa
551-182-74-47, REGON 070827848.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danyih osobowyih Uizestnika konkursu jest dobrowolne,
jednakże konieizne do udziału w konkursie. Każdy z Uizestników konkursu ma prawo dostępu do
udostępnionyih danyih oraz iih poprawienia.
3. Postanowienie Jury konkursu jest ostateizne i nie przysługuje od niego odwołanie.

4. Nagrody nie odebrane w iiągu 4 tygodni, od daty ogłoszenia wyników, przeihodzą na własność
Organizatora.
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