
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ  

„OBRAZ PODŁOGI” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs OBRAZ PODŁOGI zwany dalej 
„Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy otrzymają nagrodę od 
Fundatora. 

2. Organizatorem Konkursu jest: 

Wood Fashion 

MARTIN Marcin Kłosowski 

Malborska 37 lok. 34 , 03-286 Warszawa 

NIP 537-245-03-05 

 

3. Fundatorem nagród w ramach konkursu jest: 

Nobless Polska 

Zbigniew Sierzputowski 

Sierosław, Skrajna 3B  

62-080 Tarnowo Podgórne 

NIP 673-148-40-62 

 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu 
Facebook.com, w ramach profilu: https://www.facebook.com/SalonWoodFashion oraz 
https://www.facebook.com/HomeparkTargowek/, na stronie Wood Fashion i Homepark Targówek 
oraz salonie Organizatora.  

5. Konkurs trwa od 9.07.2020r. do 31.08.2020 r. Czas rozgrywania konkursu nie obejmuje ogłoszenia 
werdyktu, przekazania nagród oraz ew. postępowania reklamacyjnego. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 



1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu 
art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora oraz Fundatora 

b) pracownicy firmy zarządzającej HOMEPARK Targówek 

c) pracownicy firm właściciela HOMEPARK Targówek 

d) pracownicy firm mających swoje placówki w HOMEPARK Targówek 

e) członkowie rodzin ww. osób w rozumieniu małżonkowie i dzieci 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 
powołane przez Organizatora. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie wielowymiarowości podłogi, zobrazowanie 
podłogi jako dzieła sztuki.  

3. Wymagania techniczne zgłaszanej pracy: 

a) format A4,  
b) rozdzielczość 300dpi 
c) rozszerzenie JPG/PDF 
d) dopuszczalne techniki prac - fotografia, fotografia kolażu, grafika komputerowa. 

 

4. Konkursowe prace należy przesyłać na adres marketing@woodfashion.pl z dopiskiem "Konkurs 
fotograficzny" do dnia 31.08.2020 r. wraz z podpisanym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. Prace przesłane po tym czasie nie będą przez Organizatora brane pod 
uwagę przy ogłaszaniu werdyktu. 

5. Zgłaszając konkursową pracę, Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca konkursowa jest oryginalna, 
wykonana przez podanego Uczestnika Konkursu, nie była wcześniej emitowana, nie zawiera 
bezprawnych stwierdzeń i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca ma 



charakter utworu, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 
lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).  

6. Zgłoszenia nie związane z konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich przekonania, 
naruszające dobre obyczaje, reklamujące produkty i usługi nie związane z HOMEPARK Targówek oraz 
Wood Fashion i będą usuwane z Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

8. Po upływie czasu na dodawanie odpowiedzi, Jury powołane przez Organizatora wskaże zwycięzców 
konkursu, czyli osoby, których wartość artystyczna prac zostanie najwyżej oceniona. W skład jury 
wejdą przedstawiciele Organizatora konkursu oraz Fundatora nagród. 

9. Ogłoszenie zwycięzców będzie miało miejsce na profilu Facebook HOMEPARK Targówek oraz Wood 
Fashion – wnętrza z klasą w dniu 7.09.2020 r.  

IV. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

I miejsce : Zestaw Spray-mop Osmo i koncentrat do mycia podłóg Wisch-fix Osmo 

II miejsce: Zestaw pielęgnacyjny do podłóg Osmo 

III miejsce: koncentrat do mycia podłóg Wisch-fix Osmo 

Dodatkowo wybrane konkursowe prace wystawione zostaną podczas wystawy pokonkursowej w 
salonie Wood Fashion (Malborska 37/34, 03-286 Warszawa). O terminie i czasie trwania wystawy 
Uczestnicy konkursu poinformowani zostaną drogą mailową.  

2. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.  

3. Odbiór  nagród możliwy jest osobiście w Salonie WoodFashion Malborska 37 lok. 34 , 03-286 
Warszawa, termin odbioru od 8.09.2020, po 18.09 nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany 
w oświadczeniu o przeniesieniu praw autorskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
4. Sposób wykorzystania bonów, kuponów i biletów regulują osobne regulaminy ich fundatorów. 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest: 



Wood Fashion 

MARTIN Marcin Kłosowski 

Malborska 37 lok. 34 , 03-286 Warszawa 

NIP 537-245-03-05 

 

2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu nie będą 
wykorzystywane w celach innych niż związanych z Konkursem. 

3. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie 
zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 

5. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

6. Podanie danych przez osoby uczestniczące w Konkursie oraz zakwalifikowanych na listę Zwycięzców 
ma charakter dobrowolny. 

7. Uczestnikom Konkursu oraz Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, 
prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co 
do ich przetwarzania przez Organizatora. 

8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na 
adres mailowy: marketing@woodfashion.pl lub w siedzibie Organizatora salonie Wood Fashion 
(Malborska 37/34, 03-286 Warszawa). 

9. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. 

10. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu przesłanego na 
Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności 
pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

V. REKLAMACJE 



1. Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu Konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: 
marketing@woodfashion.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na 
zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) oraz konkursowej pracy we 
wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie 
Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.facebook.com/HomeparkTargowek oraz 
www.homeparktargowek.pl/ oraz stronie i facebooku Wood Fashion przez czas określony przez 
Organizatora Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i listy nagród nawet w trakcie jego 
trwania, w sposób nie zmieniający w istotny sposób jego warunków i nie pogarszający sytuacji jego 
uczestników. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu HOMEPARK Targówek w serwisie 
Facebook.com, na stronie  www.homeparktargowek.pl/ oraz na profilu i stronie Wood Fashion.  
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania 
konkursowych zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania 
zgłoszeń oraz publikacji wyników Konkursu. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez 
Organizatora mogą go wykluczyć z Konkursu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

7. Zasady Konkursu dostępne są na profilu HOMEPARK Targówek na Facebook.com oraz na profilu 
Wood Fashion – wnętrza z klasą na Facebook.com. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób tworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

 

 



 

 

 


