
 

 

 

Regulamin konkursu „Rozmaite odsłony 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 sporządzenie projektu lub wizualizacji z wykorzystaniem 

produktów AQForm w jednej z następujących kategorii: 

1. Malowane światłem - klimatyczne aranżacje z wykorzystaniem opraw GOLO 

2. Synergia funkcjonalności i estetyki - zastosowanie rodziny REVEL w przestrzeniach 

komercyjnych lub prywatnych 

3. Pełna swoboda – dowolna kompozycja z wykorzystaniem ulubionego produktu AQForm 

2.2. Każdy uczestnik lub biuro projektowe może zgłosić maksymalnie maksymalnie 1 pracę 

konkursową w każdej kategorii. 

3. Nagrody: 

3.1. Organizator przewiduje po dwie nagrody główne w każdej kategorii. Nagrodą główną jest 

oprawa biurkowa Nineteen. Łącznie pula nagród to 6 opraw biurkowych Nineteen. 

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

wymienionych nagród.  
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3.3. Nagrody zostaną wysłane w przeciągu 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 30.03.2020; godzina 

12:00 UTC+2) i trwa przez 3 tygodnie (do dnia 19.04.2020 do godziny 24:00 UTC+2).  

4.2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie projektu udokumentowanego w formie 

zdjęć lub wizualizacji w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości 300 dpi na adres mailowy 

marketing@aqform.com w wiadomości zatytułowanej „Zgłoszenie na konkurs Rozmaite 

odsłony światła – kategoria …". W jednej wiadomości elektronicznej można przesłać 

maksymalnie jedno zgłoszenie. W tytule wiadomości w miejsce wielokropka należy wskazać 

kategorię konkursową, do której odnosi się zgłoszenie. W razie braku wskazania Organizator 

samodzielnie przyporządkuje zgłoszenie konkursowe do kategorii.   

4.3. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu lub nazwę Grupy 

Projektowej wraz z wymieniem imion i nazwisk jej członków.  

4.4. Objętość wiadomości elektronicznej nie powinna przekraczać 25 MB objętości. 

Dopuszczalne jest przesłanie linków umożliwiających załadowanie projektów z serwerów 

zewnętrznych (tzw. chmury). 

4.5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane na profilu Facebook Organizatora dnia 

21.04.2020 o godzinie 12:00 UTC+2. 

4.6. Najlepsze prace konkursowe mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych, na 

stronie internetowej i materiałach informacyjnych organizatora.  
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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 zgłaszanego projektu i 

posiadające prawa autorskie do przesłanej dokumentacji projektu (zdjęcia lub wizualizacje). 

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. Wymogi dotyczące uczestników konkursu winien spełniać każdy członek zespołu 

projektowego. Grupa projektowa winna wskazać jednego reprezentanta grupy. 

5.4. Uczestnik konkursu musi posiadać konto Facebook. 

5.5. Uczestnik konkursu winien wskazać miejsce doręczenia nagrody na terytorium Polski.. 

6. Sposób wyłonienia zwycięzców: 

6.1. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie:  

Wojciech Starowieyski – CEO AQForm, 

Barbara Olesiak  – marketing manager AQForm, 

Olga Juszczyk – projektant oświetlenia AQForm. 

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

uwzględniając w szczególności: kreatywność, innowacyjność, funkcjonalność oraz estetykę 

projektu. 

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

dokonane na profilu Facebook Organizatora dnia 21.04.2020 o godzinie 12:00 UTC+2. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni również pocztą elektroniczną. 
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7. Akceptacja regulaminu, dane osobowe, prawo autorskie: 

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 zgłoszonego projektu i 

przesłanej dokumentacji projektu (zdjęcia lub wizualizacje) oraz może nimi swobodnie 

rozporządzać; 

7.1.3. nieodpłatnie udziela Aquaform na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieograniczonej 

terytorialnie licencji na wykorzystanie zdjęć lub wizualizacji na następujących polach 

eksploatacji:  

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, każdą techniką — w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 

publikowanie w każdy sposób i w każdej formie sieci komputerowej, poprzez 

internet, także na stronach „www”; zakres ten obejmuje również zwielokrotnianie 

i przekazywanie w celu wydrukowania oraz wprowadzanie do obrotu; 

b) przekazywanie w celu wydrukowania lub wyświetlania, przechowywanie, 

wprowadzanie do pamięci komputera, wyświetlanie; 

c) publiczne rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych;  

e) przystosowywanie i zmiany formatu; 

7.2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

7.3. W przypadku Grup Projektowych  

7.3.1.  Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu w całości 

przez wszystkich członków Grupy Projektowej. 
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7.3.2. Przystąpienie do konkursu traktowane jest jako oświadczenie członków zespołu o 

fakcie, iż są jedynymi współtwórcami projektu, którym przysługuje pełnia praw 

autorskich oraz że ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z ich użyciem, a w 

szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz że 

udzielają Aquaform na czas nieoznaczony niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie 

licencji na wykorzystanie zdjęć lub wizualizacji na następujących polach eksploatacji 

wskazanych w punkcie 7.1.3. 

7.3.3. Wszyscy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

7.4. 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. 
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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 prac 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.aquaform.pl , jednak tylko w przypadku gdy zmiana 

regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Uczestników konkursu. 

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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