
Regulamin Konkursu Tork
„Łazienka z widokiem na naturę”
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Zasady ogólne

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: ,,Łazienka z widokiem na naturę”.
2. Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.
3. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest fi rma SCA Hygiene Products   
    Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, zwana dalej Organizatorem.
4. Konkurs jest kierowany do studentów i ubiegłorocznych absolwentów kierunków 
    dla przyszłych architektów i projektantów wnętrz.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fi zyczne - autorzy projektów, zwani dalej   
    Uczestnikami. Autorom nadesłanych projektów muszą przysługiwać do nich prawa autorskie  
    oraz nie mogą one w żaden sposób naruszać praw bądź dóbr osób trzecich.
6. Zgłaszane do Konkursu projekty muszą zostać wykonane w oparciu o produkty z oferty fi rmy  
    SCA Hygiene Products Sp. z o.o. marki TORK.
7. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora i Partnerów oraz osoby zaangażowane 
    w organizację Konkursu i członkowie ich najbliższej rodziny.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
9. Uczestnicy Konkursu w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie zobowiązani są do 
    wypełnienia formularza z danymi osobowymi, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
    niniejszego Regulaminu oraz akceptacji regulaminu, które są dostępne na stronie www.tork.pl.
10. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, 
      miejsce zamieszkania – miasto) do publicznej wiadomości, w związku z ogłoszeniem 
      wyników.
11. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie przebiegu Konkursu podlegają ochronie 
      zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Uczestnicy mogą pobierać zdjęcia produktów, z oferty TORK, w programie CAD. W prawym  
      górnym rogu, na stronie www.tork.pl, należy wpisać numer poszukiwanego produktu. 
      Po kliknięciu w szczegóły wybranego produktu, pojawi się znaczek spakowanych do formatu 
      ZIP dokumentów z nazwą CAD, które należy pobrać.
13. Prace Konkursowe w formie projektu nagranego na nośnik cyfrowy, zapisanego w formacie 
      tiff, jpg lub PDF; dwa komplety kolorowych wydruków projektu w formacie A4 oraz 
      wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, zawierający akceptację 
      niniejszego Regulaminu, należy przesłać z dopiskiem Konkurs Tork „Łazienka z widokiem 
      na naturę” na adres: SCA Hygiene Products Sp. z o.o., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa.
14. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.
15. Niedopełnienie przez Uczestnika warunków wyszczególnionych w paragrafi e 1, punkt 4 
      spowoduje, że przesłany przez Uczestnika projekt w okresie trwania Konkursu, nie będzie 
      brany pod uwagę przy wyłanianiu Laureata Konkursu.
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Czas trwania Konkursu

1. Czas trwania Konkursu został ustalony na okres od 15 czerwca 2011 do 30 listopada 2011.
2. Okres ten obejmuje:
    a. nadsyłanie zgloszeń i projektów do 30 września 2011 (decyduje data wpływu przesyłki)
    b. rozstrzygnięcie, które nastąpi do 17 października 2011
    c. przesłanie potwierdzenia przyznania nagród do Laureatów do 24 października 2011
    d. przekazanie nagrody do 30 listopada 2011.
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Cele Konkursu

1. Celem Konkursu jest wybór oraz nagrodzenie najciekawszego projektu koncepcyjnego 
    publicznej łazienki w restauracji z użyciem proekologicznych produktów marki TORK.
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Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne.
2. Łączna wartość nagród brutto wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych):
3. Nagroda Główna – 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
4. Wyróżnienie – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).
5. Od podanych kwot zostanie pobrany przewidziany prawem podatek od nagród, 
    w wysokości 10% wartości nagrody.
6. Dodatkowo każdy z laureatów otrzyma roczną prenumeratę magazynu “Łazienka”.
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Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, Organizator    
    powoła Komisję, do której zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością Konkursu, 
    podejmowanie decyzji w kwestiach wątpliwych, a związanych z Konkursem.
2. Uczestnicy Konkursu mogą na bieżąco zwracać się z zapytaniami odnośnie zasad i przebiegu 
    Konkursu na adres e-mail: tork.polska@sca.com, wpisując w temacie e-maila: Konkurs Tork   
    „Łazienka z widokiem na naturę”.
3. Komisja przy wyborze nagrodzonych projektów będzie kierować się następującymi kryteriami:
a. oceną innowacyjności oraz funkcjonalności projektu;
b. poziomem technicznego i estetycznego wykonania projektu;
c. liczbą produktów z oferty TORK wykorzystanych w projekcie;
d. możliwością wdrożenia projektu w praktyce.
4. Komisja ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone projekty 
    nie spełniają wymaganych standardów.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z tym żadne protesty 
    lub odwołania.
6. W stosunku do każdego z nagrodzonych projektów, Organizator Konkursu nabywa majątkowe 
    prawa autorskie. Nabycie własności oraz majątkowych praw autorskich następuje z chwilą 
    wypłaty Uczestnikowi Konkursu przyrzeczonej w niniejszym Regulaminie nagrody.
7. Pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy 
    obejmują: utrwalanie i zwielokrotnianie pracy, m.in. techniką drukarską oraz techniką cyfrową; 
    obrót oryginałem na którym projekt utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie 
    lub najem; rozpowszechnianie pracy w sposób inny niż określony powyżej, w tym publiczne 
    wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
    publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
    w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator Konkursu nabywa również wyłączne 
    prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz prawo do swobodnego 
    wprowadzania zmian w projekcie. Po nabyciu majątkowych praw autorskich do projektu, 
    Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do wykorzystywania projektu w celach 
    komercyjnych i niekomercyjnych.
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Odbiór nagród

1. Ofi cjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 17 października 2011 roku 
    w formie e-mailingu oraz na www.tork.pl. Potwierdzenie przyznania nagród zostanie przesłane 
    do Laureatów najpóźniej do 24 października 2011.
2. Przekazanie nagród nastąpi przelewem, na podany przez Uczestnika, w formularzu 
    zgłoszeniowym numer konta. Przelew zostanie dokonany najpóźniej 30 listopada 2011.
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Partnerzy Konkursu

1. Partnerami Konkursu są:
    a. Magazyn “Łazienka” (Wydawnictwo Publikator, 
        ul. Andersa 38, Białystok) – patron medialny;
    b. Portal www.wnetrza.webzine.pl – patron medialny;
    c. Portal www.infoarchitekta.pl – patron medialny.
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Postanowienia końcowe

1. SCA Hygiene Products Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, 
    elektroniczne i działalność osób trzecich.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać na piśmie do dnia 1 listopada 2011   
    roku na adres Organizatora.
3. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy 
    właściwy dla siedziby Organizatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


