Załącznik nr 1
do REGULAMINU KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2015
§1
1. Organizatorami Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz (...), o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 są: redakcja
kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz firma CAD Projekt K&A s.c. z siedzibą pod adresem ul. Rubież 46, 61-612 Poznań - Polska, w dalszej części zwanymi
Organizatorem.
2. Partnerem Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz (...) i sponsorem jednej z głównych nagród jest firma Elica S.p.A. z siedzibą pod adresem Via
Ermanno Casoli n° 2 60044 Fabriano (AN) – Italy, w dalszej części zwaną Partnerem.
3. W konkursie, o którym mowa w §4 Regulaminu konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 mogą wziąć udział użytkownicy oprogramowania firmy CAD Projekt K&A:
CAD Decor, CAD Decor PRO, CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek.
4. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub zatrudnionych na
umowę o pracę lub umowę o dzieło.
§2
1. W pierwszej części konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor, po każdym z trzech etapów konkursu PERŁY CERAMIKI
UE 2015 z kolekcji płytek ceramicznych nominowanych przez jury konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 użytkownicy ww. oprogramowania firmy CAD Projekt K&A,
drogą elektronicznego głosowania, wybiorą po 1 kolekcji, która uzyska tytuł Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2015. 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 2015. Wyniki zostaną podane na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl oraz www.cadprojekt.com.pl.
6. Każdorazowo po wyłonieniu Perły Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2015, spośród biorących udział w głosowaniu, redakcja kwartalnika „Wokół
Płytek Ceramicznych” wybierze osobę, która uzyska możliwość zaprezentowania na łamach kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” w roku 2015 lub 2016
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 2015, Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2015 bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2015.
2. Bazę kolekcji płytek ceramicznych nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki UE 2015, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2015 oraz Perła Ceramiki Projektantów –
użytkowników CAD Decor 2015 oraz bazę modeli 3D firmy Elica, przygotuje firma CAD Projekt K&A najpóźniej do 3 grudnia 2015 r.
3. Konkurs, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika trwa od 3 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 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 2015, Perła Ceramiki Dystrybutorów 2015 bądź Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor
2015 oraz dowolnego produktu z oferty firmy Elica z katalogu Premium.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika jest przesłanie projektu wraz z krótkim opisem, wypełnionego i
podpisanego formularza „Zgłoszenia projektu do Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz(...)” (Zał. nr 2 do Regulaminu) oraz wypełnionego i
podpisanego OŚWIADCZENIA o udzieleniu niewyłącznych licencji do projektu/projektów zgłoszonych w „Konkursie dla architektów i projektantów wnętrz(...)”
(Załącznik nr 3 do Regulaminu) 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 2015, Perła Ceramiki Dystrybutorów
2015 lub Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2015. 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 wizualizacji; zwymiarowany widok z góry całego projektu oraz widoki ścian lub zwymiarowane
rzuty ścian (rzuty i wizualizacje w formacie jpg, tiff lub pdf, 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 oraz wskazanie produktu z bazy modeli 3D firmy Elica z katalogu Premium i jego umiejscowienie 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. 18.01.2016 r., do godziny 24.00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez jury przy rozstrzyganiu konkursu. Decyduje data
stempla pocztowego lub data wysyłki e-maila przez Uczestnika Konkursu.
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 4500 zł brutto i bon wartości 3333 zł brutto do wykorzystania na zakupy aplikacji lub usług w firmie CAD Projekt K&A oraz okap
Amélie Premium o wartości 4499 PLN brutto firmy Elica ufundowany przez Partnera Konkursu;
- nagroda druga w wysokości 2250 zł brutto oraz 2-dniowe szkolenie z obsługi narzędzi CAD Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu;
- nagroda trzecia w wysokości 1150 zł brutto oraz 1-dniowe szkolenie z obsługi narzędzi CAD Projekt K&A w siedzibie firmy w Poznaniu.
Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10%, które Organizator odprowadzi za podatnika tytułem podatku dochodowego od nagród pieniężnych. Od nagrody
rzeczowej nagrodzony odprowadzi podatek we własnym zakresie.
14. Organizator oraz Partner, na podstawie zgody wyrażonej przez zainteresowanych, zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych autorów
nadesłanych projektów.
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Laureatów PEREŁ CERAMIKI UE 2015.
16. 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, www.elica.com/PL-pl oraz www.cadprojekt.com.pl. Prezentacja nagrodzonych projektów będzie zamieszczona w
kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz na www.plytkiceramiczne.info.pl, www.cadprojekt.com.pl i http://elica.com/PL-pl.
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§4
1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu dane osobowe uczestników pozostają tajne. Nie dotyczy to administratorów systemu.
2. Administratorami danych osobowych uczestników konkursu, o którym mowa w §3 pkt. 1 niniejszego załącznika są: redakcja kwartalnika „Wokół Płytek
Ceramicznych” oraz firma CAD Projekt K&A s.c.
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 nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PERŁY CERAMIKI UE 2015.
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez redakcję kwartalnika „Wokół Płytek
Ceramicznych”, firmę Elica oraz CAD Projekt K&A s.c. na potrzeby Konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015, 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 i żądania ich poprawiania.
8. Organizatorzy oraz Partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź
innych nieprawdziwych informacji podawanych w zgłoszeniach przez Uczestników.
9. Udział w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników program CAD Décor i przesłanie projektu/ów jest jednoznaczne z nieodpłatnym
udzieleniem przez uczestnika: Wydawnictwu Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. – wydawcy kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz
firmom CAD Projekt K&A s.c. i Elica S.p.A., niewyłącznych licencji do projektu/ów, upoważniających do korzystania z niego/nich na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zmianami), bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
§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, 06.07.2015 r.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ
„Zgłoszenia projektu do Konkursu dla architektów i projektantów wnętrz(...)”

Imię: …..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwa Firmy: …..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres Firmy: ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP Firmy: …...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel. kontaktowy:
Adres e-mail:

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ilość zgłoszonych projektów:

….........................................................................................................................................................................................................................................................

Płytki użyte w projekcie/tach:

….....................................................................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Produkt z bazy modeli 3D firmy Elica użyty w projekcie/tach:

…...................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ﬦZgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz.
926 t.j.) przez Organizatorów i Partnera Konkursu. Powierzone dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych wskazaną powyżej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych
osobowych oraz ich poprawienia, a także usunięcia danych, wysyłając e-maila na adres biuro@cadprojekt.com.pl.
 ﬦZgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatorów i Partnera Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Konkursu i Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację Projektów.

_______________________________
(podpis Uczestnika Konkursu)
_______________________________
(data, miejsce)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
o udzieleniu niewyłącznych licencji
do Projektu/Projektów zgłoszonych w Konkursie
Imię:______________________________________________________________________________________________________________________________
Nazwisko:__________________________________________________________________________________________________________________________
Dane Firmy: ________________________________________________________________________________________________________________________
Tel. kontaktowy:_____________________________________________________________________________________________________________________
Oświadczam, że:
a) jestem autorem i twórcą Projektów biorących udział w Konkursie dla architektów i projektantów wnętrz (...),
b) do Projektów przysługują mi wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie,
c) Projekty, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić
Organizatorów Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich wykorzystania lub rozpowszechniania,
d) posiadam zgodę na rozpowszechnianie wizerunków osób zamieszczonych w Projektach
e) udzielam niewyłącznych, nieodpłatnych licencji do projektu/ów: Wydawnictwu Czasopism I Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. – wydawcy kwartalnika
„Wokół Płytek Ceramicznych” oraz CAD Projekt K&A s.c. i Elica S.p.A., upoważniających licencjobiorców do korzystania z tych projektów 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.), bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.
f) udzielam Wydawnictwu Czasopism I Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. – wydawcy kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” oraz CAD Projekt K&A s.c. i
Elica S.p.A. zezwolenia na dokonywania wszelkich przeróbek i innych opracowań projektu/projektów oraz zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z tak
powstałych nowych Projektów bez ograniczenia co do czasu, terytorium i pól eksploatacji.
g) zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi przez osoby trzecie i wskazującymi na naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich do Projektów.
h) znam i akceptuję treść Regulaminu Konkursu.
_______________________________
(podpis Uczestnika Konkursu)
_______________________________
(data, miejsce)
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