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Regulamin konkursu „Rola Światła” 

1. Organizator konkursu:  

1.1. Organizatorem konkursu jest AQUAFORM INCORPORATED sp. z o.o. w Czernichowie, 

Czernichów 465, 32-070 Czernichów, KRS: 0000077402 Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy [zwany dalej „Organizatorem”]. 

2. Przedmiot konkursu:  

2.1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej jednozdaniowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe:  

„Jaką Twoim zdaniem rolę odgrywa światło dla architektury?” 

2.2. Odpowiedź musi być udzielona w formie komentarza pod postem konkursowym 

opublikowanym dnia 17.02.2021 o godzinie 10:30 CET. 

2.3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź na pytanie konkursowe.  

3. Nagrody:  

3.1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne. Nagrodę główną stanowi zestaw 

książek: 

„Pełnia architektury”, W. Gropius 

„Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design” T. Ingold 

„Jak przestałem kochać design”, M. Wicha 

oraz duża torba AQForm.  

 

Łącznie pula nagród to 2 zestawy upominkowe.  

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nieprzyznania 

wszystkich wymienionych nagród. 

3.3. Nagrody zostaną wysłane w terminie 7 dni roboczych od otrzymania adresu odbioru. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia  

w doręczeniu wynikające z działań dostarczającego przesyłkę. 

4. Czas trwania, ogłoszenie wyników, sposób przystąpienia do konkursu:  

4.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji postu konkursowego (dzień 17.02.2021; 

godzina 10:30 CET) i trwa do dnia 24.02.2021, do godziny 10:30 CET). 
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4.2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie 

konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym dnia 

17.02.2021 o godzinie 10:30 CET..  

4.3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane na profilu Facebook Organizatora 

dnia 26.02.2021 o godzinie 12:00 CET. 

4.4. Zwycięskie odpowiedzi mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w działaniach 

reklamowych, w szczególności poprzez wykorzystanie w formie cytatów w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej i materiałach informacyjnych Organizatora. 

5. Kto może uczestniczyć w konkursie: 

5.1. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych zamieszkałe w Polsce, będące autorem zgłaszanej 

odpowiedzi i posiadające prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi. Organizator nie 

będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika konkursu praw 

autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich. 

5.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być Pracownicy Organizatora ani osoby najbliższe 

(małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu, 

osoby przysposobione oraz ich małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu). 

5.3. Uczestnik konkursu musi posiadać konto Facebook.  

5.4. Uczestnik konkursu winien wskazać miejsce doręczenia nagrody na terytorium 

Polski. 

6. Sposób wyłonienia zwycięzców: 

6.1. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie:  

Barbara Olesiak – marketing manager AQForm,  

Patrycja Sędecka – specjalista ds. marketingu AQForm, 

Magdalena Skibka – PR manager PLN Design Group. 

6.2. Przy ocenie zgłoszenia Jury konkursowe kieruje się swoim swobodnym uznaniem, 

uwzględniając w szczególności: kreatywność, innowacyjność oraz pomysłowość 

odpowiedzi. 

6.3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. Ogłoszenie wyników 

zostanie dokonane na profilu Facebook Organizatora dnia 26.02.2021 o godzinie 12:00 

CET. Zwycięzcy zostaną powiadomieni również w formie prywatnej wiadomości. 

7. Akceptacja regulaminu, dane osobowe, prawo autorskie: 
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7.1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego oznacza, że uczestnik:  

7.1.1.bierze udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin;  

7.1.2.posiada pełnię praw autorskich: osobistych i majątkowych do zgłoszonej 

odpowiedzi oraz może nimi swobodnie rozporządzać;  

7.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do konkursu 

wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych, w szczególności w celu 

dokonania wyboru zwycięzców, ogłoszenia wyników konkursu oraz ewentualnego 

doręczenia nagrody. Aquaform zbiera dane osobowe wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i nie udostępnia ich innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych przez niniejszy regulamin. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

7.5. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych może spowodować 

wykluczenie z udziału w konkursie. 

8. Reklamacje:  

8.1. Reklamacje do konkursu mogą zgłaszać tylko uczestnicy konkursu.  

8.2. Reklamacje uczestników w związku z konkursem mogą być składane drogą mailową 

na adres marketing@aqform.com lub pocztową na adres organizatora w terminie 3 dni od 

dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

8.3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres mailowy oraz 

wskazanie i opis przyczyny reklamacji.  

8.4. Organizator zobowiązuje się w terminie 14 dni rozpatrzyć zgłoszoną reklamację  

i przesłać odpowiedź w formie wiadomości pisemnej lub elektronicznej. 

9. Postanowienia końcowe:  

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania do konkursu zgłoszeń 

niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.  

9.2. Wszelkie spory i roszczenia powstałe w związku z konkursem będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

9.3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu. Regulamin może ulec zmianie 

poprzez ogłoszenie nowej treści na www.aqform.com , jednak tylko w przypadku gdy 

zmiana regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Uczestników konkursu.  
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9.4. Regulamin konkursu dostępny jest na www.aqform.com, na profilu Facebook 

Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.  

9.5. Organizator konkursu zwalnia serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora 

z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Uczestników związane z konkursem. Konkurs 

nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook. 

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane  

z organizacją konkursu. 
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