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1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu projektowego „Lumo Design Awards” zwanego dalej „Konkursem”, jest AWRUK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K. ul. Wschodnia 4 15-158 Białystok NIP 966-209-28-62, REGON 200865716 KRS 0000514949
1.2. Kontakt ws. Konkursu może odbywać się drogą mailową na adres: a.awruk@wawruk.pl
1.3. Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2019 r.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3 i 4.4.
2. IDEA KONKURSU
2.1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie projektu pomieszczenia uwzględniając drzwi loftowe Lumo marki KERNO. Prace w ocenie
Uczestników powinny nawiązywać do najnowszych trendów w architekturze i designie. Efekty konkursu zostaną zaprezentowane na
stronie internetowej poświęconej konkursowi, a także w kanałach promocyjnych firmy WAWRUK i marki KERNO.
3. UCZESTNICY
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy architekt, projektant wnętrz, designer posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym
regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
4.1. Prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie poprzez wysłanie ich na maila a.awruk@wawruk.pl. W temacie proszę wpisać
Lumo Design Awards. W mailu należy zamieścić projekt, wypełnione oświadczenie uczestnika oraz opis projektu do 400 znaków
(wskazanie stylu, zastosowanych funkcjonalności itp.).
4.2. Warunkiem dopuszczenia projektu do konkursu jest dołączenie do zgłoszenia skanu oświadczenia dostępnym do pobrania na
stronie https://wawruk.pl/konkurs-dla-architektow/
4.3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 rzuty (1 wizualizację)
4.4 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 20 listopada 2019 r. do godz. 23.59
4.5. Warunkiem dopuszczenia projektu do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy w wersji elektronicznej, spełniającej
następujące warunki techniczne: rozdzielczość minimalna: 1920 x 1200, wielkość pliku: do 5 MB, format pliku: JPG, TIFF, PNG,
kolorystyka: RGB, kompresja: preferowana bezstratna, max. 90%.
4.7. W Konkursie zostaną uwzględnione wyłącznie projekty, w których wykorzystano drzwi loftowe Lumo pobrane ze strony Dostępne
są one na stronie producenta: https://wawruk.pl/konkurs-dla-architektow/
4.8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie.
4.9. Projekty zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie
przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających
pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
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4.10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane zgłoszeniowe Uczestników, uniemożliwiające ustalenie
uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.11. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
I Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego projektu.
II Zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie
projektów przez Organizatora między innymi na stronie www.wawruk.pl i www.kerno.pl, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu,
jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia projektu i realizacji Konkursu, w tym w szczególności
wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie projektów każdą techniką, przesyłanie
projektów innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych
projektów Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu;
III Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, zobowiązuje się do wyrażenia zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie
projektów bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na
utrwalanie i zwielokrotnianie projektów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie projektu
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, w katalogach i podczas wystaw.
IV Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie projektów. W przypadku
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń zobowiązuje się do
uregulowania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń ureguluje wszystkie związane z tym faktem
koszty.
5. OCENA PROJEKTÓW
5.1. Wszystkie projekty nadesłane do Konkursu podlegają ocenie trzyosobowego Jury powołanego przez Organizatora. W skład
kapituły wchodzą 2 osoby reprezentujące markę Kerno oraz 1 osoba reprezentująca Wawruk Nowoczesna Stolarka.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę w szczególności jakość, oryginalność i
kreatywność nadesłanych projektów.
5.3. Ogłoszenie wyników nastąpi 30.11.2019 r.
5.5. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
5.6. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni najlepsze prace, spośród których wybierze prace zajmujące:
a) 1 miejsce,
b) wyróżnienie specjalne,
c) wyróżnienie specjalne
5.7. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób wyróżnionych.
5.8. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
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6. NAGRODY
6.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest:
a. udzielenie pisemnej zgody na publikację projektów w prasie oraz w Internecie, na warunkach określonych w Regulaminie. W
przypadku braku oświadczenia zgody Organizator nie przyzna nagrody, a Jury będzie uprawnione do zmiany werdyktu. Wzór
oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej https://wawruk.pl/konkurs-dla-architektow/. Podpisane oświadczenie należy
dostarczyć Organizatorom w formie zdjęcia lub skanu wraz ze zgłoszeniem do konkursu,
b. przekazanie przez laureatów Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrody. Podpisane formularz należy dostarczyć
Organizatorom w formie zdjęcia lub skanu w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia werdyktu. W przypadku braku wypełnienia
formularza Organizator nie przyzna nagrody, a Jury będzie uprawnione do zmiany werdyktu.
6.2. Za pierwsze miejsce Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w postaci designerskiego, loftowego stolika kawowego URO marki
KERNO o równowartości 2000 PLN.
Organizator wyłoni 2 wyróżnienia w postacie podwójnych biletów na koncert w miejscu zamieszkania osoby wyróżnionej w 2020 roku.
6.3. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.
6.4. Kwoty związane z opodatkowaniem nagród pokrywa Organizator.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://wawruk.pl/konkurs-dla-architektow/
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
7.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu
organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883).
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z
Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
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