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REGULAMIN KONKURSU 

„Projekt dobrze ułożony 2023” 

Ogólnopolski konkurs Projekt dobrze ułożony 2023 jest pierwszą edycją konkursu, 

który ma na celu wyłonienie najciekawszych wizualizacji obiektów 

architektonicznych wraz z propozycją zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym 

kostki brukowej Vjetra® lub/i V-Vjetra. 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Projekt 

dobrze ułożony 2023”, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem”.  

2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest BRUK spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 44-352 Czyżowice, ul. Nowa 28 

G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246265, 

NIP: 6472391614, REGON: 24026548, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu 

„Organizatorem”. 

4. Przekazującym Nagrody Finałowe w rozumieniu art. 919 k.c. jest Organizator. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs „Projekt dobrze ułożony 2023” nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.). 

6. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych przez Uczestników Konkursu 

zgłoszeń, przez Jury Konkursu, najciekawszych wizualizacji obiektów architektonicznych 

wraz z propozycją zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym kostki brukowej Vjetra® 

lub/i V-Vjetra. 

 

II. DEFINICJE 

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Konkursu 

otrzymują one następujące znaczenie: 

a. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin. 

b. Projekt- praca prawidłowo zgłoszona do Konkursu, spełniająca wszelkie 

wymogi niniejszego Regulaminu. 

c. Czas Konkursu- przedział czasowy, w trakcie którego zgłaszane są 

wszelkie Projekty przez uczestników konkursu. 

d. Jury- zespół 3 niezależnych osób w składzie przedstawionym w rozdziale 

IV Regulaminu. 

e. Uczestnik Indywidualny- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna  

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz 

spełniająca warunki wymienione w rozdziale V niniejszego Regulaminu. 

f. Uczestnik Grupowy- minimum dwuosobowy zespół pełnoletnich osób 

fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 

dwupodmiotowy zespół osób prawnych, dwupodmiotowy zespół jednostek 

organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym ustawa przyznaje 
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zdolność prawną, , z których każda z nich spełnia warunki wymienione w 

rozdziale V Regulaminu. Uczestnik Grupowy jest zobowiązany do 

wskazania Lidera Projektu i współautorów Projektu podczas zgłaszania 

Projektu do Konkursu, tj. już na etapie wprowadzania pracy zgłoszonej do 

Konkursu na platformę konkursową. 

g. Lider Projektu- osoba wskazana przez Uczestnika Grupowego, która w 

przypadku zdobycia nagrody za Projekt Uczestnika Grupowego, 

uprawniona jest do odebrania wskazanych w Regulaminie nagród. 

Nazwiska Współautorów nagradzanego Projektu zostaną umieszczone w 

publikacjach dotyczących zwycięskiego Projektu. 

h. Numer Uczestnika- jeden, niepowtarzalny, konkretnie przypisany do 

każdego Uczestnika numer ID, który zostaje nadany w momencie 

otrzymania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego. Numer ten 

zostaje przesłany przez Organizatora do Uczestnika za pomocą 

wiadomości mailowej wygenerowanej automatycznie w odpowiedzi na 

prawidłowo wysłany Formularz Zgłoszeniowy. 

i. Strona Internetowa- strona internetowa Konkursu zamieszczona pod 

adresem: https://vjetra.pl/konkurs. 

j. Formularz Zgłoszeniowy- arkusz zgłoszenia Projektu do Konkursu 

dostępny na Stronie Internetowej https://vjetra.pl/konkurs. 

k. Zadanie Konkursowe- zadanie polegające na przedstawieniu Projektu 

zgodnego z wytycznymi przedstawionymi w rozdziale VII Regulaminu. 

l. Materiały Pomocnicze- obiekty 3D kostki oraz tekstury udostępnione na 

Stronie Internetowej w formie plików do pobrania pod adresem 

https://vjetra.pl/konkurs w sekcji:  Materiały pomocnicze. 

m. Zwycięzca- Uczestnik Konkursu, którego Projekt został nagrodzony 

zgodnie z działem IX Regulaminu. 

 

 

III. ETAPY KONKURSU 

 

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski oraz trwa w Czasie Konkursu, tj. w okresie od dnia 26 

stycznia 2023 roku o godzinie 00:00, a kończy się dnia 31 marca 2023 roku o godzinie 

23:59. 

2. Konkurs posiada jeden etap: od dnia 26 stycznia 2023 do dnia 31 marca 2023. 

 

 

IV. JURY 

 

1. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Jury, składające się z 3 (trzech) osób powołanych 

przez Organizatora, którego zadaniem będzie wskazanie zwycięzców w zakresie 

przewidzianym przez niniejszy Regulamin.  

2. W skład Jury wejdą:  

a. dr inż. arch. Małgorzata Grzonka (ekspert), 

b. mgr inż. arch. Przemysław Łukasik (ekspert), 

c. mgr inż. arch. Adam Maroszek (przedstawiciel firmy Bruk). 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU 
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1. Konkurs przeznaczony jest dla architektów, architektów wnętrz, krajobrazu lub 

projektantów, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz dla studentów studiujących 

na kierunkach związanych z architekturą, architekturą wnętrz, krajobrazu lub 

projektowaniem. Ponadto Konkurs przeznaczony jest również do osób niezajmujących się 

zawodowo architekturą, architekturą wnętrz oraz projektowaniem. 

2. Do wzięcia udziału w niniejszym konkursie uprawnieni są Uczestnicy mający adres 

zamieszkania lub adres siedziby na obszarze terytorium Polski. 

3. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Indywidualni oraz Uczestnicy Grupowi, zgodnie 

z definicją wskazaną w rozdziale II Regulaminu.  

4. Uczestnik Indywidualny oraz Uczestnik Grupowy może zgłosić nieograniczoną liczbę prac. 

5. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić do Konkursu wyłącznie Projekty, do których 

przysługuje im pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego z Organizatorem lub innymi podmiotami 

uczestniczącymi w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, w tym Capek spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 44-348 Skrzyszów, ul. 

Powstańców Śląskich 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000065136 REGON: 277684564 NIP: 6472265275 oraz Jury.  

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie jest możliwa za pośrednictwem przesłania 

wiadomości e- mail wraz z podaniem Numeru Uczestnika do Organizatora, następnie 

zostanie uruchomiona procedura usunięcia wszystkich zgłoszonych Projektów oraz 

danych Uczestnika. 

8. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie, traci wszelkie przywileje 

związane ze statusem Uczestnika Konkursu, włączając w to uzyskane statusu zwycięzcy 

Konkursu. 

 

VI. ZADANIE KONKURSOWE 

 

1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu Projektu z dziedziny architektury oraz 

designu polegającego na wizualizacji obiektów architektonicznych wraz z propozycją 

zastosowania w ich otoczeniu zewnętrznym kostki brukowej Vjetra® lub/i V-Vjetra zgodnie 

z wytycznymi opisanymi w rozdziale VII Regulaminu w dacie dokonywania zgłoszenia 

Projektu do Konkursu. 

2. Każde Zadanie Konkursowe musi zostać przesłane jako osobne zgłoszenie poprzez 

osobny Formularz Zgłoszeniowy, nawet jeśli wysyłane jest przez tego samego Uczestnika. 

3. Każda wizualizacja będzie spełniała następujące wymagania: 

a. użycie w projekcie co najmniej jednego z ekoukładów kostki zamieszczonych w 

Materiałach Pomocniczych.  

b. przedstawienie w Projekcie ujęć: 

 ilość: minimalnie 3 - maksymalnie 5, 

 specyfikacja:  

 ujęcie ogólne zawierające układ kostki w kontekście obiektu 

architektonicznego,  

 co najmniej jeden widok ogólny sceny z perspektywy człowieka 

stojącego; 

 detale ułożenia kostki, 

c. główny obiekt architektoniczny sceny musi być autorskim projektem uczestnika 

konkursu. 
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4. Organizator wyklucza wizualizacje zawierające m. in. montaże ze zdjęciami obiektów 

udostępnionych w serwisach zdjęć do pobrania. 

5. Każdy Uczestnik jest zobowiązany również do napisaniu w Formularzu Zgłoszeniowym 

informacji obejmującej kilka lub kilkanaście zdań o Zadaniu Konkursowym, to jest opis 

obiektu, jego charakterystyki użytkowej oraz kompozycji nawierzchni (maksymalnie 2000 

znaków). 

 

 

VII. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WARUNKI NADESŁANIA PRAC 

 

1. Aby przystąpić do Konkursu, należy dokonać zgłoszenia na Formularzu Zgłoszeniowym 

na Stronie Internetowej https://vjetra.pl/konkurs oraz załączyć do Formularza 

Zgłoszeniowego Projekt. 

2. Poprzez przystąpienie do Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik jednocześnie: 

a. podaje swoje imię i nazwisko, firmę lub nazwę zespołu, wybiera jedną z dwóch 

kategorii (Uczestnik Indywidualny, Uczestnik Grupowy), podaje swój adres e-

mail oraz numer telefonu, nazwę pracowni architektonicznej, jeżeli w takiej 

pracuje. Konieczne jest podanie także województwa i miejscowości, 

b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu 

organizacji Konkursu, oświadczając jednocześnie, że został poinformowany o 

postanowieniach zawartych w rozdziale X Regulaminu dotyczącego ochrony 

danych osobowych, 

c. może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby komunikacji marketingowej w przyszłości, 

3. Wszelkie dane mogą zostać zmienione w trakcie trwania Konkursu poprzez przesłanie 

wiadomości e- mail do Organizatora na adres: konkurs@bruk.info.pl 

4. Wszelkie zgody, które nie warunkują uczestnictwa w Konkursie, mogą zostać zmienione 

i/lub cofnięte w trakcie trwania Konkursu poprzez przesłanie wiadomości e- mail do 

Organizatora na adres: konkurs@bruk.info.pl 

5. Zgłoszenie Projektu następuje poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego na 

Stronie Internetowej oraz dołączeniu Projektu. Formularz jest aktywny przez cały czas 

trwania Konkursu.  

6. Uczestnik po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego otrzymuje Numer Uczestnika. 

7. Dołączane pliki powinny spełniać następujące kryteria: 

a. rozdzielczość minimalna 2560x1440 pikseli,  

b. układ poziomy, 

c. kolorystyka RGB, 

d. naturalna kolorystyka (wyklucza się prace monochromatyczne etc.), 

e. zapis plików w formacie .jpg lub .png., 

f. wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 4 MB, 

g. na wizualizacjach nie mogą być umieszczone żadne logotypy lub znaki wodne 

Uczestnika, biura architektonicznego/projektowego lub przedsiębiorstwa, które 

reprezentuje Uczestnik. Zdjęcia z naniesionymi informacjami tego typu zostaną 

zdyskwalifikowane już na etapie zgłaszania prac do Konkursu. 

h. maksymalny możliwy foto realizm prac. 

8. Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik jednocześnie: 

a. Akceptuje Regulamin Konkursu. 

b. Oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do 

Projektu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących go materiałów 

zdjęciowych, rysunkowych oraz filmowych, na zasadach określonych w 

rozdziale X niniejszego Regulaminu. 

https://vjetra.pl/konkurs
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c. Oświadcza, że zawrze z Organizatorem pisemną umowę przeniesienia 

majątkowych praw autorskich, o której mowa w dziale IX pkt 4 Regulaminu. 

d. Oświadcza, iż udziela Organizatorowi zgody na nieograniczoną w czasie, 

nieodpłatną i nieograniczoną przedmiotowo publikację Projektu (również 

przypadku uzyskania tytułu zwycięzcy i laureata Konkursu), z oznaczeniem 

swojego autorstwa na Stronie Internetowej oraz we wszelkich formach 

promocyjno-reklamowych Organizatora (m.in. wystawy, publikacje prasowe, 

publikacje elektroniczne) związanych Konkursem, w tym również na utrwalanie 

i zwielokrotnianie Projektu dowolną techniką, wykorzystanie Projektu w całości 

lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego zakończeniu, 

bez ograniczeń terytorialnych, na zasadach określonych w części X niniejszego 

Regulaminu. 

e. Oświadcza, że z chwilą dokonania zgłoszenia Formularzu Zgłoszeniowego, 

udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie 

i czasowo licencji na korzystanie z Projektu, z prawem do udzielenia sublicencji, 

na zasadach określonych w części XI niniejszego Regulaminu. 

f. W przypadku wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika 

Grupowego, oświadcza, iż osobą uprawnioną do odbioru nagrody w imieniu 

Uczestnika Grupowego jest Lider Projektu oraz oświadcza, iż posiada zgody 

wszystkich współautorów na odbiór nagrody przez Lidera Projektu.  

9. Zgłoszenia dokonywane są tylko i wyłącznie podczas Czasu Konkursu za pośrednictwem 

Strony Internetowej. Decyduje czas wpłynięcia Formularza Zgłoszeniowego do 

Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające 

warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

10. Ocena poszczególnych Projektów zgłoszonych w Formularzu Zgłoszeniowym jest 

możliwa, gdy takowe zgłoszenie jest kompletne, tj. zawiera wszystkie obowiązkowe 

elementy znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym przypisanym do danej kategorii. 

11. Zgłoszone Projekty nie mogą posiadać logotypów ani znaków wodnych pracowni lub 

plansz charakterystycznych dla biura projektowego. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich zdarzeń wynikających z 

podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

13. Z udziału w Konkursie wyłączone są Projekty, które naruszają prawa lub dobra osobiste 

osób trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, powszechnie uznawane za 

obraźliwe lub wulgarne, zawierają przemoc lub obrażają uczucia innych osób, w tym 

uczucia religijne. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu oraz pozbawienia prawa 

do Nagrody tych Uczestników i Projektów, które naruszyły postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

 

VIII. OCENA PRAC 

 

1. Oceny Projektów zgłoszonych do Konkursu dokonuje powołane przez Organizatora 

Konkursu Jury, które dokonuje wyboru zwycięzców według własnej subiektywnej oceny, 

biorąc pod uwagę między innymi kryteria oceny w terminie 14 dni od upływu Czasu 

Konkursu. 

2. Jury ocenia wyłącznie Projekty spełniające wymogi niniejszego Regulaminu. 

3. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, zgłoszone Projekty pozostają dla Jury anonimowe, tj. 

zostaną przekazane Jury bez danych umożliwiających identyfikację ich autorów. 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 21. 04. 2023 roku, a lista zwycięzców zostanie 

ogłoszona na Stronie Internetowej. 
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5. Kryteria oceny Projektu są następujące: 

a. zgodność Zgłoszenia z Regulaminem, 

b. funkcjonalność zastosowanego układu (układów) kostki,  

c. wrażenie ogólne i klimat pracy, 

d. realizm pracy, 

e. całościowe walory architektoniczne pracy, 

f. nowatorstwo projektu, 

g. proekologiczne rozwiązania projektu. 

6. W Konkursie zostaną wyłonione decyzją Jury Konkursowego 3 (trzy) Projekty w Zadaniu 

Konkursowym. Projekt, który uzyskał I miejsce i otrzyma nagrodę za I miejsce, Projekt, 

który uzyskał II miejsce i otrzyma nagrodę za II miejsce, Projekt, który uzyskał III miejsce i 

otrzyma nagrodę za III miejsce);  

7. Decyzje Jury i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, 

spośród Uczestników, którzy przesłali Formularz Zgłoszeniowy w szczególności, gdy:  

a. Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w 

niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody lub nie zawrze 

umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich, 

b. Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,  

c. Organizator nie otrzyma od zwycięzcy, w terminie wskazanym przez 

Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska 

niepoprawne dokumenty lub dane. 

d. Organizator uzyska informację, że Formularz Zgłoszeniowy lub Projekt narusza 

warunki niniejszego Regulaminu 

e. Uczestnik Konkursu otrzymał więcej niż jedną nagrodę (w przypadku 

nadesłania kilku prac przez takowego Uczestnika Konkursu), o którym mowa w 

dziale IX pkt 10 Regulaminu. 

9. W przypadku, gdy Organizator zrealizuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego 

Uczestnika, zarówno Zwycięzca jak i Uczestnik będą niezwłocznie poinformowani o 

zaistniałej sytuacji. 

 

IX. NAGRODY 

 

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: 

a. Nagroda za I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 15.000 złotych 

(piętnaście tysięcy złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto 

pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody) 

dla Uczestnika, który przesłał Projekt, któremu Jury przyznało I miejsce;  

b. Nagroda za II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 10.000 złotych 

(dziesięć tysięcy złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto pomniejszonej 

o podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody) - dla 

Uczestnika, który przesłał Projekt, któremu Jury przyznało II miejsce;  

c. Nagroda za III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych (pięć 

tysięcy złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto pomniejszonej o podatek 

dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody) - dla Uczestnika, który 

przesłał Projekt, któremu Jury przyznało III miejsce. 

2. Nie dopuszcza się przeniesienia praw do nagrody pieniężnej na osoby trzecie. 

3. Nagrody pieniężne za I, II i III miejsce, o których mowa w pkt 1 powyżej, zostaną 

przekazane przelewem na rachunki bankowe wskazane przez każdego ze zwycięzców, po 

zamieszczeniu informacji o liście zwycięzców na Stronie Internetowej, najpóźniej w 

terminie do dnia 12 maja 2023 roku. 
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4. Zwycięzca, który został wyłoniony zgodnie z działem VIII pkt 6 Regulaminu, zobowiązuje 

się do zawarcia z Organizatorem pisemnej umowy przeniesienia majątkowych praw 

autorskich. Organizator nabywa własność nagrodzonego Projektu z chwilą wypłacenia 

nagrody. Wypłacenie nagrody przez Organizatora uzależnione jest od zawarcia przez 

Zwycięzcę umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 

5. Jeśli wśród zwycięzców i laureatów znajdzie się Uczestnik Grupowy, nagrodę otrzymuje 

reprezentant Uczestnika Grupowego, tj. Lider Projektu, o którym mowa w części II 

Regulaminu. Nazwiska współautorów Projektu zostaną umieszczone w publikacjach 

dotyczących zwycięskiego Projektu. 

6. Jeżeli z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika obowiązek pobrania przez 

płatnika (Organizatora) zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanej zwycięzcy 

nagrody, wartość nagrody, o której mowa powyżej, zostanie pomniejszona w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zdobywca 

nagrody zgadza się, że kwota będąca równowartością zryczałtowanego podatku 

dochodowego nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 

podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie. Płatnik (Organizator) 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy 

nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany 

podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać 

płatnikowi (Organizatorowi) wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.  

7. Nagrody o wartości powyżej 2.000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie 

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. 

8. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. 

9. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną biorące udział w Konkursie z tytułu otrzymanej nagrody 

rozliczają się sami w ramach prowadzonej działalności. Obowiązki Organizatora Konkursu, 

jako płatnika podatku dochodowego nie występują. Pomniejszenie kwoty nagrody o 

należny podatek w takim przypadku nie występuje. 

10. W celu umożliwienia przekazania nagród, Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z 

Organizatorem w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni, liczonych od dnia zamieszczenia 

informacji o wygranej na Stronie Internetowej i wysłania numeru rachunku bankowego do 

wypłaty nagrody pieniężnej, a także Numeru Uczestnika oraz potwierdzenia swoich danych 

identyfikacyjnych, wysyłając maila na adres konkurs@bruk.info.pl pod rygorem utraty 

prawa do nagrody. 

11. W przypadku nagrodzenia Projektu Uczestnika Grupowego, do odbioru nagrody 

upoważniony jest Lider Projektu, wyznaczony przez Uczestnika Grupowego.  

12. W przypadku nagrodzenia przez Organizatora więcej niż jednej pracy przesłanej przez 

tego samego Uczestnika, takowemu Uczestnikowi przysługuje tylko i wyłącznie prawo do 

otrzymania jednej nagrody. Nagroda w takim przypadku zostanie przyznana za uzyskanie 

najwyższego miejsca w Konkursie. 

13. Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana, tj. m. in. w 

przypadku zwrotu przelewu z powodu podania niewłaściwych danych.  

14. Nagrody niewydane z winy Uczestników pozostają własnością Organizatora. 

15. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród określonych w części IX 

niniejszego Regulaminu. 

 

X. DANE OSOBOWE 
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1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 

określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

Rozporządzeniu 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator 

informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bruk.info.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu 

oraz przekazania nagród, a także na potrzeby ewentualnej komunikacji marketingowej z 

Organizatorem, zaś w przypadku składanych reklamacji - w celu rozpatrzenia reklamacji. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu zachowuje prawo:  

a. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem 

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Czas Konkursu oraz przez czas 

przekazania nagród, o których mowa w dziale .  

7. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, o 

którym mowa w części VII niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na opublikowanie, w 

przypadku uzyskania tytułu Zwycięzcy Konkursu, jego danych w postaci imienia oraz 

nazwiska na Stronie Internetowej, profilach Organizatora w takich serwisach jak m. in. 

Facebook/Twitter/Instagram oraz we wszelkich formach promocyjno-reklamowych 

Organizatora takich jak m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne. 

Złożenie niniejszego oświadczenia jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 

Konkursie. W przypadku Uczestników Grupowych oświadczenia, o których mowa powyżej, 

składa osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Grupowego, z 

zastrzeżeniem, że osoba taka zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę wszystkich 

pozostałych współautorów na złożenie w imieniu Uczestnika Grupowego oświadczeń o 

wskazanej wyżej treści. 

8. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, ma 

możliwość wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru) na 

wykorzystywanie jego danych kontaktowych w celach otrzymywania informacji handlowej 

od Organizatora. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje uczestnictwa w 

Konkursie. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celach 

marketingowych do momentu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania 

danych osobowych. W przypadku Uczestników Grupowych oświadczenia, o których mowa 

powyżej, składa osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika 

Grupowego, z zastrzeżeniem, że osoba taka zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę 

wszystkich pozostałych Współautorów na złożenie w imieniu Uczestnika Grupowego 

oświadczeń o wskazanej wyżej treści. 

 

XI. PRAWA AUTORSKIE 
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1. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego 

oświadcza (poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru), iż posiada wszelkie autorskie 

prawa osobiste i majątkowe do Projektu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących 

go materiałów zdjęciowych, rysunkowych oraz wizualizacyjnych. W przypadku wystąpienia 

przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 

powyżej, Uczestnik zgłaszający Projekt zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, 

jakie powstaną z tego tytułu. Złożenie oświadczeń, o których mowa powyżej, jest 

warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku Uczestników 

Grupowych oświadczenia, o których mowa powyżej, składa osoba wypełniająca Formularz 

Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Grupowego, z zastrzeżeniem, że osoba taka 

zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę wszystkich pozostałych Współautorów na 

złożenie w imieniu Uczestnika Grupowego oświadczeń o wskazanej wyżej treści. 

2. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego 

oświadcza, iż udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie i 

w czasie publikację zgłoszonego Projektu, z oznaczeniem swojego autorstwa, na Stronie 

Internetowej Konkursu oraz we wszelkich formach promocyjno-reklamowych (m.in. 

wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) związanych z Konkursem, w tym 

również na utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu dowolną techniką, wykorzystanie 

Projektu w całości lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego 

zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych. Złożenie oświadczeń, o których mowa 

powyżej, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku 

Uczestników Grupowych oświadczenia, o których mowa powyżej, składa osoba 

wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Grupowego, z zastrzeżeniem, 

że osoba taka zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę wszystkich pozostałych 

Współautorów na złożenie w imieniu Uczestnika Grupowego oświadczeń o wskazanej 

wyżej treści. 

3. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wysłania Formularza Zgłoszeniowego, udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niegraniczonej terytorialnie i czasowo licencji 

na korzystanie z Projektu, z prawem do udzielenia sublicencji na wszystkich znanych w 

dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, w szczególności do:  

a. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania Projektu w prasie i w Internecie w 

tym na platformach social media Organizatora,  

b. zwielokrotnienia Projektu dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w 

formie druków, folderów, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie,  

c. wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy,  

d. wykorzystania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu Organizatora 

i Partnerów Konkursu,  

e. wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania, przeróbek, adaptacji 

Projektu oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań, przeróbek, 

adaptacji, a także na wykorzystywanie Projektu w całości lub w części w innych 

utworach. Nadto,   Organizator   ma   prawo   do dokonywania   dowolnych   

zmian   w   utworach   oraz   rozpowszechniania   powstałych opracowań. 

W przypadku Uczestników Grupowych oświadczenia, o których mowa powyżej, składa 

osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy w imieniu Uczestnika Grupowego, z 

zastrzeżeniem, że osoba taka zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę wszystkich 

pozostałych współautorów na złożenie w imieniu Uczestnika Grupowego oświadczeń o 

wskazanej wyżej treści. 
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XII. REKLAMACJA 

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować w formie e-mailowej na adres e-mail: 

konkurs@bruk.info.pl nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i poinformować zgłaszającego o 

wyniku jej rozpatrzenia pisemnie lub e-mailowo, w terminie 30 dni od daty złożenia 

reklamacji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

2. Reklamacja dotycząca Konkursu powinna zawierać: imię, nazwisko, lub firmę, nazwę 

przedsiębiorstwa, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail, a także 

dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie 

terminu wskazanego w części XII pkt 1 Regulaminu nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 

konkurs@bruk.info.pl 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w 

szczególności pocztę oraz podmioty świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty 

świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu z powodu zdarzeń natury wyższej. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika, na 

skutek których nie wykorzystał on nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za spóźnienia Uczestnika, uniemożliwiające udział w Konkursie lub 

odbiór nagrody, chociażby powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Uczestnika. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w 

trakcie trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia 

zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej i wysłania przez Organizatora stosownej 

informacji o wprowadzonych zmianach na adres e-mail Uczestników Konkursu podany w 

Formularzu Zgłoszeniowym. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej, a 

także w siedzibie Organizatora. 


