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Załącznik nr 1 
do REGULAMINU KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2014 

 

§ 1 

1. Organizatorami konkursu, o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2014 są: redakcja 

kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz firma CAD Projekt K&A w dalszej części zwanymi Organizatorem. 

2. W konkursie, o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2014 mogą wziąć udział użytkownicy 

oprogramowania firmy CAD Projekt K&A: CAD Decor, CAD Decor PRO, CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek. 

§ 2 

1. W pierwszej części konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor, po każdym 

z trzech etapów konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2014 z kolekcji płytek ceramicznych nominowanych przez jury konkursu 

PERŁY CERAMIKI UE 2014 użytkownicy ww. oprogramowania firmy CAD Projekt K&A, drogą elektronicznego 

głosowania, wybiorą po 1 kolekcji, która uzyska tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014. 

Tytuł przypadnie kolekcji płytek, która w danym głosowaniu zyska najwięcej głosów. W przypadku, gdy kilka kolekcji 

zdobędzie jednakową liczę głosów odbędzie się dodatkowe głosowanie. 

2. Bazę nominowanych kolekcji płytek ceramicznych do głosowania każdorazowo przygotuje CAD Projekt K&A  

i roześle do użytkowników programu CAD Decor. 

3. Terminy głosowania każdorazowo zostaną podane w newsletterze CAD Projekt K&A oraz na stronie 

www.plytkiceramiczne.info.pl i www.cadprojekt.com.pl. 

4. Rejestrację nadesłanych głosów prowadzić będzie redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. Zgłoszenia 

rejestrowane będą pod adresem e-mail: perlyceramiki@sigma-not.pl. 

5. W ciągu 2 tygodni po terminie zakończenia każdego głosowania nastąpi zliczenie głosów i wyłonienie kolekcji płytek 

ceramicznych, która zdobyła tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014. Wyniki zostaną 

podane na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.cadprojekt.com.pl. 

6. Każdorazowo po wyłonieniu Perły Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014, spośród biorących 

udział w głosowaniu, redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” wybierze osobę, która uzyska możliwość 

zaprezentowania na łamach kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” w roku 2014 lub 2015 własnej realizacji  

z zastosowaniem płytek ceramicznych (jedna strona w numerze). 

§ 3 

1. W drugiej części konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor zostaną 

wybrane najciekawsze projekty wykonane przez architektów i projektantów wnętrz, w których zastosowane będą 

kolekcje płytek ceramicznych nagrodzone tytułem Perła Ceramiki UE 2014, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2014 bądź 

Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014. 

2. Bazę kolekcji płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2014, Perła Ceramiki Dystrybutorów 

2014 oraz Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014 przygotuje firma CAD Projekt K&A do 8 

grudnia 2014 r. 

3. Konkurs, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika trwa od 10 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. 

4. Projekty konkursowe mogą dotyczyć dowolnego wnętrza, elewacji lub miejsc na zewnątrz obiektów i muszą być 

zaprojektowane z wykorzystaniem płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2014, Perła Ceramiki 

Dystrybutorów 2014 bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2014. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika jest przesłanie projektu 

wraz z krótkim opisem oraz danymi osobowymi na adres e-mail: perlyceramiki@sigma-not.pl. 

6. W zgłoszonym projekcie musi być użyta co najmniej 1 kolekcja płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła 

Ceramiki UE 2014, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2014 lub Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 

2014. Płytki muszą być zastosowane zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przez producenta, z zachowaniem 

wszelkich przepisów, norm i wymogów bezpieczeństwa. 

7. Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanego projektu: do 6 ilustracji, zwymiarowany rzut projektu wraz  

z rozwinięciami ścian/powierzchni bocznych (rzuty i wizualizacje w formacie jpg, tiff, waga pojedynczego pliku – 

maksymalnie 5 MB, minimalna rozdzielczość 1920x1080 (Full HD)), opis projektu zawierający szczegółowe informacje 

na temat zastosowanej/ych kolekcji płytek – nazwa kolekcji, producent/marka, zastosowane formaty i kolory płytek, a 

także wskazanie miejsca użycia płytek w projekcie. Opis nie powinien przekraczać 2500 znaków. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty. 

9. W konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika wezmą udział wszystkie projekty przesłane do 

Organizatora nie później niż ostatniego dnia konkursu tj. 26.01.2015 r., do godziny 24.00. Prace nadesłane po tym 

terminie nie będą uwzględniane przez jury przy rozstrzyganiu konkursu. 

 

  

 

 



 2

 

 

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

11. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników. 

12. O rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika decydować będzie jury powołane 

przez Organizatora. 

13. W konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika przewidywane są następujące nagrody: 

� nagroda główna w wysokości 4000 zł brutto oraz bon wartości 3000 zł brutto do wykorzystania na zakupy 

aplikacji lub usług w firmie CAD Projekt K&A; 

� nagroda druga w wysokości 2000 zł brutto oraz 2-dniowe szkolenie zaawansowane z obsługi narzędzi CAD 

Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu; 

� nagroda trzecia w wysokości 1000 zł brutto oraz 1-dniowe szkolenie zaawansowane z obsługi narzędzi CAD 

Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu; 

Wypłacone nagrody zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród, przyznania nagród dodatkowych lub odstąpienia od 

przyznania nagród za poszczególne miejsca. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac wraz danymi osobowymi ich autorów. 

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Laureatów PEREŁ CERAMIKI UE 2014. 

17. Wyniki konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika zostaną opublikowane w kwartalniku „Wokół 

Płytek Ceramicznych”, na stronie internetowej www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.cadprojekt.com.pl. 

Prezentacja nagrodzonych projektów będzie zamieszczona w kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz na 

www.plytkiceramiczne.info.pl. 

§ 4 

1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu dane osobowe uczestników pozostają tajne. Nie dotyczy to 

administratorów systemu. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika jest 

Organizator. 

3. Administratorom sytemu nie wolno ujawniać danych osobowych uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia 

wyników. 

4. Przesłanie zgłoszenia (projekt, opis, dane osobowe autora/ów projektu) pod adresem perlyceramiki@sigma-not.pl 

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego załącznika. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 

przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz CAD Projekt K&A na potrzeby Konkursu PERŁY CERAMIKI 

UE 2014 oraz do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.). 

6. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie Organizator ma prawo 

odmówić uczestnikowi udziału w konkursie. 

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych 

danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji podawanych w zgłoszeniach przez Uczestników. 

10. Udział w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor i przesłanie 

projektu/ów jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika na Organizatora wszelkich, autorskich 

praw majątkowych do projektu/ów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Powyższe oznacza w 

szczególności, iż Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z przesłanych projektów na wszystkich polach 

eksploatacji. 

11. Redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji 

nadesłanych projektów. 

§ 5 

1. Zgłoszenie projektu do konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika oraz przesłanie danych 

osobowych jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego załącznika i oświadczeniem, że 

projekt został wykonany osobiście oraz nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. 

2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem projektu,  

z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego załącznika. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane 

przez sądy rzeczowo właściwe w Warszawie. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 
Warszawa, 30.04.2014 r.  


