
Regulamin konkursu - "Bitwa o łazienkę i kuchnię" 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Deante Antczak Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy Al. 

Kościuszki 3, 90-418 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS 0000076482 

2. Patronami medialnymi niniejszego konkursu są: designteka.pl, meble.pl,  

eko-przeglad.eu,  infoarchitekta.pl 

3. Konkurs organizowany jest w cyklach 3 miesięcznych: 

o 01.04.2013 -  31.05.2013 – I edycja konkursu 

o 01.06.2013 – 31.08.2013 – II edycja konkursu 

o 01.09.2013 – 30.11.2013 – III edycja konkursu 

Tylko w w/w przedziałach czasowych istnieje możliwość zgłaszania prac do 

poszczególnych edycji konkursu. 

4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Polski i ma na celu zapoznanie 

potencjalnych uczestników z ofertą firmy Deante. 

5. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu. Postępowanie 

niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu powoduje natychmiastowe 

wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie i utratę prawa do ubiegania się o 

nagrodę. W wypadku wykrycia postępowania niezgodnego z Regulaminem po 

wydaniu nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do jej zwrotu. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad przewidzianych w 

niniejszym Regulaminie. 

§ 2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do  konsumentów - osób fizycznych, które nabyły min. 2 

produkty marki Deante i zachowają paragon, bądź fakturę VAT potwierdzający ich 

zakup. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 

Patronów Medialnych konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia 

pokrewieństwa, oraz innych. podmiotów biorących bezpośredni udział w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora 

§3 

Przedmiot konkursu 

1. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia własnej łazienki/kuchni, w których to 

zostały zamontowane produkty marki Deante. Produkty muszą być zakupione w 

terminie od 01.03.2013 do 30.11.2013 roku, a zakup potwierdzony paragonem bądź 

fakturą VAT wystawionym w w/w terminie.  

§4 

Zasady uczestnictwa 



1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto amatorsko czy też profesjonalnie zajmuje 

się fotografią oraz posiada łazienkę/kuchnię, której wyglądem chce podzielić się z 

innymi. Warunek konieczny uczestnictwa: w pomieszczeniu muszą zostać 

zamontowane min. 2 produkty marki Deante zakupione w terminie od 01.03.2013 do 

30.11.2013 roku. 

2. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do konkursu w każdej z III 

edycji.  

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez: 

•  wypełnienie formularza konkursowego dostępnego pod linkiem 

www.PolskaFirma.deante.pl  oraz podegranie i przesłanie: 3 zdjęć 

łazienki/kuchni (zdjęcia prezentujące min. 2 produkty Deante zamontowane w 

kuchni/łazience) i skan / zdjęcie paragonu lub faktury potwierdzających zakup 

produktów widocznych na przesłanych zdjęciach. Zdjęcia muszą być 

wykonane z trzech różnych perspektyw (trzy kąty padania w tym jeden kadr 

ogólny pokazujący wnętrze łazienki lub kuchni).  

4. W konkursie mogą brać udział tylko te zdjęcia, które nie zostały wykonane  przez 

podmioty profesjonalnie trudniące się wykonywaniem fotografii w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej bądź w ramach obowiązków z umowy o pracę, 

umowy o dzieło lub podobnych przez podmioty profesjonalnie trudniące się 

wykonywaniem fotografii; 

5. Uczestnik wysyłający zdjęcia gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste do 

zdjęć i jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 

zdjęć oraz zdjęcia te nie są obciążone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich 

wykorzystywanie przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym 

Regulaminem. W wypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do 

Organizatora bądź Partnera Medialnego, w związku z wykorzystaniem przesłanych 

przez Uczestnika zdjęć, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora bądź 

Partnera Medialnego z wszelkiej odpowiedzialności oraz do zwrotu wszelkich 

kosztów, jakie Organizator lub Patron Medialny poniósł z związku z dochodzonymi 

od niego roszczeniami. 

6. Treścią nadsyłanych zdjęć mogą być tylko i wyłącznie łazienki/kuchnie. Zdjęcia nie 

mogą zawierać postaci i wizerunków osób ani zwierząt jak również widocznych 

znaków towarowych w postaci słownej bądź graficznej jak i innych przedmiotów 

mogących podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć nie związanych z tematyką, 

bądź łamiących regulamin. 

8. Uczestnik w każdej chwili może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych zdjęć 

wybranych elementów łazienki/kuchni, jeśli będą podejrzenia dotyczące pochodzenia 

fotografii lub braku na zdjęciu produktów marki Deante. 

9. Przystępując do konkursu uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie 

przez Organizatora oraz Patronów Medialnych konkursu nadesłanych zdjęć w 

działalności wydawniczej i promocyjnej. W tym celu równocześnie ze zgłoszeniem 

Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora oraz Patronów 

Medialnych autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do zdjęć zgłoszonych w 

ramach konkursu. Równocześnie zobowiązuje się do niewykonywania osobistych 

praw majątkowych, pod rygorem obowiązku zwrotu otrzymanej nagrody. 

10. Z nadesłanych zdjęć stworzona zostanie galeria zdjęć, którą oglądać będzie można na 

www.PolskaFirma.deante.pl 



11. Uczestnik w przypadku wygrania nagrody głównej jest zobowiązany do nadesłania w 

terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wygranej, dokumentu zakupu 

potwierdzającego zakup spełniający postanowienia regulaminu.  

 

§5 

Dane techniczne zdjęcia 
1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (niedopuszczalna jest ingerencja 

programów graficznych), jednak przesyłać zdjęcia można tylko w formie plików 

cyfrowych, zgodnej z parametrami opisanymi w regulaminie. W przypadku zdjęć 

analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym zakresie skanować prace do 

plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami konkursu. 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej z edycji konkursu. 

3. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG, a wielkość 

jednego pliku nie może przekroczyć 2 MB.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń 

zawierających zdjęcia o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, 

rozdzielczości lub wielkości pliku (zdjęcia niewyraźne, zniekształcone, nieostre) . 

 

 

§ 6 

Zasady przesyłania zdjęć 
1. W celu zgłoszenia do konkursu i przesłania zdjęć należy wejść na stronę 

www.PolskaFirma.deante.pl, a następnie: 

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu poprzez podanie wymaganych 

danych osobowych (we wskazanych miejscach) 

b. podegrać 3 zdjęcia łazienki/kuchni, w której zostały zamontowane produkty 

marki Deante 

c. podać w formularzu dane dotyczące miejsca zakupu produktów 

d. podegrać skan / zdjęcie paragonu lub faktury potwierdzających zakup 

produktów widocznych na zgłoszonych do konkursu zdjęciach 

 

 

 

§ 7 

Nagrody 
1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury złożenie z pracowników Organizatora 

konkursu 

2. Decydujące są oceny Jury i nie przysługuje od nich odwołanie. Jury oceniając 

nadesłane zdjęcia weźmie pod uwagę: 

a. pomysłowość w urządzeniu danej łazienki/kuchni 

b. zgodność z obowiązującymi trendami 

c. oryginalność 

d. estetykę wykonania 

e. funkcjonalność 

f. poprawność montażu produktów 

3. Każdy z członków Jury dysponuje 10 punktami, które przydziela, według własnego 

uznania, do poszczególnych zdjęć. Zwycięzcą konkursu zostaje ten z Uczestników, 

którego zdjęcie otrzyma najwięcej punktów. W wypadku, gdy liczba przyznanych 

punktów w wypadku dwu lub więcej zdjęć jest jednakowa, Jury przeprowadza 

dodatkowe głosowanie zgodnie z zasadą jeden członek – jeden głos. W takim 



wypadku Zwycięzcą zostaje ten z Uczestników, którego zdjęcie otrzyma najwięcej 

głosów.  

4.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 

a. do 12 czerwca 2013 roku – I edycja konkursu 

b. do 12 września 2013 roku – II edycja konkursu 

c. do 12 grudnia 2013 roku – III edycja konkursu 

5. W każdej z 3 edycji głosowanie Jury wyłoni trzech laureatów konkursu, którzy 

zostaną nagrodzeni nagrodami: 

a. I nagroda – 3000 zł 

b. II nagroda – 2000 zł 

c. III nagroda – 1000 zł 

6. Dodatkowo każdy z uczestników konkursu, który dokona prawidłowego zgłoszenia do 

konkursu oraz podeśle zdjęcia o akceptowalnych regulaminem parametrach 

technicznych i zgodnych z wytycznymi regulaminu co do tematyki, otrzyma nagrodę 

niespodziankę od Deante. Uczestnik w razie potrzeby jest zobowiązany do 

przedstawienia paragonu lub faktury zakupu produktów Deante. 

7. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie 

www.PolskaFirma.deante.pl 

8. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową (na 

adres podany podczas rejestracji) lub telefoniczną (na numer telefonu podany podczas 

rejestracji). 

9. Nagrody główne zostaną przesłane na konto bankowe w ciągu 14 dni od ogłoszenia 

wyników konkursu i przekazania przez Zwycięzcę danych do przelewu. 

10. W przypadku nie dostarczenia danych do przelewu w terminie do 14 dni od wysłania 

przez Organizatora informacji o wygranej, prawo do nagrody konkursowej wygasa.  

11. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

12. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu rejestracyjnym 

będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku 

wygranej. 

13. Zgodnie z Zgodnie z  art. 30 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, nagrody  stanowią przychód laureatów konkursu, 

który podlega opodatkowaniu 10%  zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kwotę 

tego podatku pokrywa Organizator konkursu przyznając dodatkową nagrodę pieniężną 

na pokrycie 10% zryczałtowanego podatku. Jednocześnie kwota ta nie zostanie 

wypłacona laureatom konkursu, a potrącona przez Organizatora i wpłacona do Urzędu 

Skarbowego na poczet tego podatku. 

14. Nagroda może zostać przyznana jedynie Uczestnikowi, który spełni wszystkie 

warunki Konkursu. 

15. Łazienka/kuchnia z produktami Deante nagrodzona w jednej edycji nie może zdobyć 

nagrody w kolejnych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.PolskaFirma.deante.pl 

2. Autor zdjęć poprzez zgłoszenie ich do konkursu oświadcza, że zdjęcia te są wynikiem 

jego twórczości, dziełem oryginalnym  i nie naruszają praw osób trzecich. Nadto 

oświadcza, że przesłane zdjęcia stanowią utwór w rozumieniu przepisów Ustawy o 



Prawie autorskim i prawach pokrewnych a nadto że przysługują mu do niego prawa 

autorskie osobiste i majątkowe, przy czym przysługujących mu praw majątkowych nie 

przenosił na zasadzie wyłączności na żadne podmioty trzecie. 

3. Autor zdjęć oświadcza także, że poprzez zgłoszenie ich do konkursu przenosi na 

Deante Antczak sp j. z siedzibą w Łodzi,  na czas nieograniczony, bez ograniczeń 

terytorialnych, na zasadzie wyłącznej autorskie prawa majątkowe, a także prawa 

zależne, do przekazanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 

a. utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz zapisu cyfrowego, 

b. wprowadzania do pamięci komputerów, 

c. publicznym odtworzeniu, 

d. wyświetlaniu, 

e. wystawianiu, 

f. rozpowszechnianiu projektu w sieci Internet w otrzymanej postaci w tym  

między innymi, ale nie wyłącznie na stronach internetowych www.deante.pl , 

www.PolskaFirma.deante.pl, fanpagu Deante na portalu facebook   

zaś Deante Antczak Sp J. z siedzibą w Łodzi  oświadcza, iż po rozstrzygnięciu 

konkursu zobowiązuje się do: 

a.  świadczenia na rzecz wybranych uczestników konkursu działalności 

promocyjnej polegającej na rozpowszechnieniu na stronie www.deante.pl, 

www.PolskaFirma.deante.pl , fanpagu Deante na portalu facebook przesłanych przez 

autorów zdjęć z podaniem wskazanych przez autorów danych osobowych wraz z 

informacją o wynikach konkursu 

b. w przypadku prac nagrodzonych przez jury konkursu - wypłacenia nagrody 

zgodnie z regulaminem konkursu 

 

4. Autor zdjęć zgłoszonych do konkursu oświadcza, iż opisane wyżej świadczenia usług 

promocyjnych,  a w przypadku autorów, których prace zostały nagrodzone  - 

wypłacona w ramach konkursu nagroda wyczerpywać będzie wszelkie jego roszczenia 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o których 

mowa w pkt. 3. 

5. Autor zdjęć przesłanych do konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą  z 2002r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm). 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, 

jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy 

systemu Uczestnika. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu 

zgłaszania prac z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

odebraniem prawa do nagrody. 

10. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie 

za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w 

dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach. 



11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 


