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Regulamin konkursu  

„Zaprojektuj tkaninę na poduszkę w stylu YOUNG i GLAMOUR” 
 
 
§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Zaprojektuj tkaninę na poduszkę w stylu YOUNG i 
GLAMOUR”  (dalej: Konkurs) organizowanym przez Fabrykę Mebli Gala Collezione sp. z o.o. z siedzibą w Lisim 
Ogonie, KRS 0000036176, NIP953-24-06-701, zwaną dalej Organizatorem.  

 
§ 2 Czas, miejsce trwania i uczestnicy konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Konkurs trwa od 1 lutego do 18 marca 2016 r. W Konkursie biorą udział zgłoszenia dokonane w okresie od 1 

do 18 lutego 2016 r.  
3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
§ 3 Zasady konkursu 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu nadruku tkaniny obiciowej (dalej: Projekt) w następujących 

kategoriach: 

 Styl YOUNG – tkanina będzie wykorzystana przez Organizatora na poduszkach do mebli tapicerowanych, 
dedykowanych do pokojów młodzieżowych, 

 Styl GLAMOUR – tkanina będzie wykorzystana przez Organizatora na poduszkach do mebli 
tapicerowanych, dedykowanych osobom oczekujących hollywoodzkiego szyku, tajemniczości i odrobiny 
ekstrawagancji. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie skanu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 
podpisanym oświadczeniem, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.GalaMeble.com/blog. 
oraz przygotowanych zgodnie z § 4 pkt. 1 Projektów na adres: konkurs@galameble.com,  

4. Zgłoszenia można dokonać w terminie od 1 do 18 lutego 2016 roku włącznie. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi na stronie www.GalaMeble.com/blog.  

5. Zgłoszenie Projektu do konkursu wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszenia udziału i 
oświadczeniem oznacza akceptację przez Uczestnika poniższego regulaminu i wszystkich warunków 
uczestnictwa w konkursie. 

6. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac swojego autorstwa w jednej lub obu kategoriach 
konkursowych.  

7. Każde zgłoszenie udziału w konkursie zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową. 
 
§ 4 Wytyczne dotyczące przygotowania Projektu 

1. Projekty powinny zostać przygotowane zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 Format pliku: TIFF 

 Maksymalna waga pliku: 5 MB 

 Minimalna rozdzielczość: 150 dpi 

 Pojedynczy motyw graficzny nie może przekraczać maksymalnego wymiaru 10 x 10 cm.  

 W przypadku plików o wadze wyższej niż 5 MB, projekty należy przesłać za pośrednictwem serwisu 
WeTransfer.com. 

2. Wraz  przesłanym projektem Uczestnik powinien zdefiniować sposób powtórzenia pojedynczego motywu 
graficznego.  

3. Projekt nie może naruszać niczyich praw, w tym w szczególności praw autorskich zarówno osobistych jak i 
majątkowych, ani dóbr w tym dóbr osobistych. Jakiekolwiek naruszenie przez osobę składającą projekt 
powodować będzie przejęcie odpowiedzialności za skutki takiego naruszenia przez osobę przesyłającą taki 
projekt bez żadnych ograniczeń, a w przypadku gdyby projekt taki uzyskał jakąkolwiek nagrodę lub 
wyróżnienie osoba przesyłająca projekt zobowiązana jest zwrócić uzyskane korzyści i pokryć poniesione przez 
organizatora szkody zarówno majątkowe jak i wizerunkowe. 
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§ 5 Etapy konkursu i zasady wyłonienia laureatów 
1. Organizator powoła Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, które wyłoni maksymalnie po 

trzech finalistów Konkursu w każdej z dwóch kategorii konkursowych. 
2. Projekty będą oceniane wg następujących kryteriów:  

 zgodność Projektu z założeniami wynikającymi z zadania konkursowego, 

 oryginalność i świeżość pomysłu, 

 kreacja artystyczna.  
3. Wybrane finałowe projekty zostaną przedstawione na stoisku Organizatora na targach MEBLE POLSKA 2016, 

które odbędą się w Poznaniu w dniach 8 – 11 marca 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego 
sposobu prezentacji finałowych projektów. 

4. Finałowe projekty zostaną poddane głosowaniu. Głosowanie odbędzie się wśród uczestników targów MEBLE 
POLSKA 2016 i będzie przeprowadzone przez Organizatora w trakcie trwania targów, tj. w dniach 8 – 11 
marca 2016 r. 

5. Laureatami konkursu zostaną dwie osoby (lub jedna, jeśli zwycięskie projekty zostały przygotowane przez 
tego samego uczestnika konkursu), które otrzymają największa liczbę głosów uczestników targów MEBLE 
Polska 2016.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo do nie wyłonienia finalistów, bez konieczności podawania przyczyny. 
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 18 marca 2016 r. na stronie 

www.GalaMeble.com/blog.  
8. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i sposobie ich odbioru w terminie 7 dni roboczych 

od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie. 
9. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

 
§ 6 Nagrody 

1. Finaliści konkursu otrzymają karnety wstępu na Targi Meble Polska 2016, uprawniające do wstępu na tereny 
wystawowe we wszystkie dni trwania targów. 

2. Laureaci kategorii GLAMOUR oraz YOUNG otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2.222,00 zł, z czego  
Uczestnikowi zostanie wypłacona kwota w wysokości 2.000 zł, natomiast kwota w wysokości 222,00 zł 
zostanie przeznaczona na uregulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzór sygnowany 
imieniem i nazwiskiem twórcy zostanie wykorzystany do produkcji poduszek do mebli tapicerowanych, które 
będą sprzedawane pod marką Gala Collezione. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień uczestnikom konkursu wskazanym przez Jury w 
postaci nagród pieniężnych w wysokości 1.111,00 zł, z czego  Uczestnikowi zostanie wypłacona kwota w 
wysokości 1.000 zł, natomiast kwota w wysokości 111,00 zł zostanie przeznaczona na uregulowanie podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Projekty przygotowane przez wyróżnionych uczestników konkursu 
sygnowane imieniem i nazwiskiem twórcy będą wykorzystane do produkcji poduszek do mebli 
tapicerowanych, które będą sprzedawane pod marką Gala Collezione. 

 
§ 7 Zgody i oświadczenia Uczestnika 

1. Biorąc udział w konkursie i przesyłając formularz zgłoszenia konkursowego wraz z oświadczeniem, Uczestnik 
potwierdza, że: 

 zgłoszone projekty zostały przygotowane samodzielnie a ich autorem jest osoba zgłaszająca projekt, której 
przysługuje całość praw autorskich,  

 zgłoszone projekty nie były do tej pory publikowane a Uczestnik nie przeniósł na żadną inną osobę trzecią 
autorskich praw majątkowych ani nie udzielił żadnej osobie trzeciej licencji na korzystanie z projektu, 

 wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich 
dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia 
wyników Konkursu, dostarczenia nagród oraz w innych celach marketingowych, 

 wyraża zgodę na upublicznienie Projektu przez Organizatora konkursu w dowolnej formie, w tym w trakcie 
trwania targów MEBLE POLSKA 2016 oraz dowolne oznaczenie autorstwa projektu przez Organizatora, 

 w przypadku zdobycia nagrody głównej lub wyróżnienia, zgadza się z chwilą odbioru nagrody na 
przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do projektu na następujących polach 
eksploatacji: 

 technika drukarska na dowolnych materiałach, 

 zapis magnetyczny 

 zapis cyfrowy 

 publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym. 

http://www.galameble.com/
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§ 8 Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego 
Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Projektu będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób 
trzecich lub będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora  w związku z niespełnieniem przez danego 
Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z 
Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 
§ 9 Reklamacje 

1. Zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Fabryka Mebli Gala Collezione 

sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo, z dopiskiem „Reklamacja – konkurs na wzór tkaniny”. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty ich dostarczenia do Organizatora. 
4. Reklamacja powinna wskazywać: imię i nazwisko, email i numer telefonu składającego reklamację oraz opis 

podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 
 
§ 10 Przepisy końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.GalaMeble.com/blog .  

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w 
szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. 

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fabryka Mebli Gala Collezione sp. z 
o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie. Informacje dotyczące Uczestników mogą zostać udostępnione uprawnionym 
organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnik ma prawo wglądu do podanych przez 
siebie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia wniosku w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia 
danych.  

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 
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