REGULAMIN KONKURSU
Konkurs na koncepcję domu typowego w zabudowie bliźniaczej.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
NA KIERUNKU ARCHITEKTURA

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest firma Technobeton Sp. z o.o. (NIP 712 28 16 367) z
siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, 20-701 Lublin (dalej jako „Organizator”).
2. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu formularza
zgłoszeniowego (skanu) wraz z plikami z pracą konkursową (na adres:
konkurs@technobeton.pl. Dodatkowo – oryginał podpisanego formularza
zgłoszeniowego powinien zostać niezwłocznie przekazany Organizatorowi (na adres:
Technobeton Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin). Formularz zgłoszeniowy dla
prac indywidualnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; dla prac
zbiorowych – Załącznik nr 2. Wskazane załączniki dostępne są na stronie internetowej
Organizatora www.technobeton.pl/aktualnosci.
3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z
Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają
postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

§ 2. CEL KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wykonanie koncepcji domu typowego w zabudowie bliźniaczej.
2. Koncepcja ma opierać się na jak najszerszym wykorzystaniu materiałów budowlanych
TECHNOBETON w przedstawionej koncepcji domu typowego w zabudowie bliźniaczej.
3. Organizator przewiduje na podstawie wyłonionej pracy, w kolejnym etapie, wykonanie
docelowych projektów architektonicznych oraz realizację inwestycji budowlanej.
§ 3. PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez
Uczestników, jednego projektu, który w ocenie Jury w optymalny sposób przedstawia
koncepcję domu typowego w zabudowie bliźniaczej pod względem estetyki, jak też
funkcjonalności, z wykorzystaniem produktów TECHNOBETON.
2. Praca konkursowa ma składać się z koncepcji budynku w zabudowie bliźniaczej o
następujących parametrach:
 pow. użytkowa 120 – 140 m² dla segmentu,
 dwie kondygnacje,
 dach płaski,
 po jednym garażu jednostanowiskowym w segmencie, usytuowanym w
bryle budynku.
3. Prace powinny zawierać:
 wizualizacje (minimum dwie),
 widoki elewacji,
 przekrój typowy,
 rzuty wszystkich kondygnacji.
4. Prace, które będą zawierały rozwiązania wpływające na ekologiczne lub ekonomiczne
aspekty utrzymania budynku przez przyszłych mieszkańców będą dodatkowo
punktowane.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać w formacie pdf. wraz z formularzem zgłoszeniowym
w formie elektronicznej na adres: konkurs@technobeton.pl do dnia 15 listopada 2020 r.,
godz. 16.
6. O zachowaniu terminu zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, decyduje data wysłania formularza zgłoszeniowego i pracy konkursowej - w
formie elektronicznej. Osoby, których prace konkursowe wpłyną po terminie nie będą
zakwalifikowane do Konkursu. Dodatkowo, z Konkursu wykluczeni zostaną Uczestnicy
którzy nie przekażą Organizatorowi oryginału podpisanego formularza zgłoszeniowego
do dnia 30 listopada 2020 r., godz. 16.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych informacji
zawartych w formularzu o którym mowa w par. 1. ust. 2. oraz spełnienia przez
zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału w Konkursie, o których mowa w par. 4
ust. 1 i ust. 2. W tym celu Organizator może zażądać od Uczestnika Konkursu okazania
dokumentów potwierdzających tożsamość i zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej
(dowód osobisty lub inny dowód tożsamości) oraz bycie studentem uczelni kształcącej
na kierunku architektonicznym (ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie
z uczelni) lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów.
8. Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie
się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami,
wyklucza go z udziału w Konkursie.

9. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym, w szczególności praw
autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.

§ 4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, będące studentami lub absolwentami uczelni
kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta
lub magistra inżyniera architekta, które wypełnią następujące warunki:
a) prześlą pracę konkursową oraz wypełniony formularz konkursowy w terminie
określonym w par. 3. ust. 5,
b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie i jego
przeprowadzeniu, a także w celach wskazanych w par. 7 oraz 9.
2. Prace do konkursu zgłasza autor projektu lub w przypadku prac zbiorowych – autorzy
działający wspólnie (w takim przypadku autorzy wskazują w treści formularza
zgłoszeniowego swojego przedstawiciela który działa w ich wspólnym imieniu w ramach
Konkursu). Uzyskanie statusu Uczestnika Konkursu następuje z chwilą doręczenia w
formie elektronicznej pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa
Organizatorowi.
3. Dopuszcza się składanie prac zbiorowych, wówczas prace powinny być sygnowane
nazwiskami wszystkich autorów (nie więcej niż dwóch autorów). Przy pracy zbiorowej
współautorzy składają wspólny formularz zgłoszeniowy podpisany przez obu
współautorów. W przypadku wygranej o której mowa w par. 6 niniejszego regulaminu,
nagroda pieniężna zostanie podzielona na pół i przekazana każdemu z współautorów
projektu na podane przez niego konto bankowe.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 5. JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY
1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia
Konkursu żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac zostaną dopuszczone do
oceny przez Jury.
2. Jury Konkursu składa się z osób wybranych przez Organizatora.
3. Jury Konkursu podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody po obejrzeniu prac
konkursowych do dnia 15 grudnia 2020 r.
4. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory estetyczne
przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność projektantów, ze
szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów TECHNOBETON.

Informacje dotyczące produktów Technobeton dostępne są na stronie internetowej
www.technobeton.pl
5. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych wybierze
jedną zwycięską. Zwycięzca Konkursu (dalej jako „Laureat”) zostanie poinformowany o
wygranej drogą telefoniczną lub e-mailową.
§ 6. NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagroda w Konkursie: 5.000.- zł, (*w przypadku prac zbiorowych 2.500.- zł dla każdego
ze współautorów).
2. Organizator może zlecić Laureatowi wykonanie projektu docelowego wraz z pełną
dokumentacją na podstawie odrębnej umowy i wynegocjowanego wynagrodzenia.
Organizator ma przy tym prawo, na podstawie nabytych zgodnie par. 10 Regulaminu
Konkursu praw autorskich, zlecić wykonanie ww. projektu innemu niż Laureat
podmiotowi.
§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się do dnia 17 grudnia 2020 roku na
stronie internetowej Organizatora, oraz na jego oficjalnym profilu na Facebooku.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na upublicznienie jego:
pracy konkursowej, imienia i nazwiska, uczelni, oraz wizerunku.
3. O wynikach Konkursu mogą także zostać poinformowani: media internetowe, radio,
telewizja i prasa.
4. Przelew nagrody pieniężnej na numer rachunku bankowego Laureata, wskazany w
formularzu zgłoszeniowym, zostanie wykonany przez Organizatora w terminie 30 dni od
podania wyników Konkursu. Organizator nie ponosi przy tym odpowiedzialności za
wskazanie przez Laureata błędnego numeru rachunku bankowego w treści formularza
zgłoszeniowego. W przypadku, gdy Organizator w wyniku takiego błędu dokona wypłaty
nagrody na rzecz niewłaściwego podmiotu, nagroda uważana jest za wypłaconą
Laureatowi wraz z wszystkimi tego skutkami. W przypadku całkowitego braku
możliwości dokonania przelewu z uwagi na wskazanie błędnego numeru rachunku
bankowego, Organizator poinformuje o tym Laureata który w terminie kolejnych 3 dni
zobowiązany będzie do wskazania poprawionego numeru rachunku bankowego. W
sytuacji niewskazania przez Laureata poprawionego numeru rachunku bankowego w
terminie określonym w zdaniu poprzednim, Organizator nabędzie prawa autorskie do
zwycięskiej pracy konkursowej zgodnie z par. 10 Regulaminu konkursu, bez względu na
fakt braku wypłaty nagrody, która to zostanie wypłacona niezwłocznie po późniejszym
wskazaniu przez Laureata poprawionego numeru rachunku bankowego.
5. Potwierdzeniem otrzymania nagrody jest dokument w formie elektronicznej
potwierdzający wykonanie przelewu bankowego przez Organizatora na rachunek
Laureata.
6. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie
można przenosić na osoby trzecie.

§ 8. NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU
1. Naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
Konkursu może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej
sprawie może podjąć Organizator.
2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności:
a) podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych i inne naruszenie w par.
4 ust. 1.
b) zgłoszenie do Konkursu pracy naruszającej par. 3 ust. 9.
c) próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg Konkursu.
3. Decyzja o wykluczeniu z Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom na ich adresy
e-mail. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu.
2. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres
e-mail: sekretariat@technobeton.pl lub na adres siedziby Administratora (Organizatora)
tj. Technobeton Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Zgodnie z art. 7 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), (dalej jako „RODO”),
podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników
Konkursu (dalej jako: „Dane osobowe”) jest zgoda osób, których te dane dotyczą tj. art.
6 ust. 1 pkt a RODO.
5. Uczestnik Konkursu, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Regulaminu, wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych na potrzeby Konkursu.
6. Organizator, w celu organizacji Konkursu będzie przetwarzał następujące kategorie
Danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email,
wizerunek, nazwa Uczelni i kierunek studiów;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem wzięcia
udziału w Konkursie.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu
(weryfikacji autorstwa prac konkursowych, ogłoszenia wyników Konkursu, ogłoszenia
prac nominowanych, wręczenia nagród, ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
prezentacji autorów prac nominowanych, prac zwycięskich) oraz wystawy najlepszych

prac konkursowych, a także w celu promocji Konkursu w materiałach prasowych oraz
reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych oraz elektronicznych.
9. W przypadku, gdy danych uczestników Konkursu dane osobowe są przetwarzane
na podstawie zgody (proces rejestracji i oceny prac konkursowych) dane będą usuwane
po zakończeniu Konkursu. W przypadku wygranej dane będą przetwarzane
upubliczniane dla celów promocji Konkursu.
10. Dane osobowe zwycięzcy Konkursu zostaną usunięte nie później niż po upływie dwóch
lat – o ile wcześniej uczestnik Konkursu nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można
cofnąć.
11. W przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu
ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie
okresu określonego przez przepisy prawa.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym Dane
osobowe w imieniu Organizatora, w celu prawidłowej organizacji Konkursu.
13. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych uczestników Konkursu
do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
14. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
15. W sytuacji, gdy dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w oparciu
o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, pisząc na adres e-mail
Organizatora: sekretariat@technobeton.pl lub drogą pocztową na adres siedziby
Organizatora wskazany w pkt 1 powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeżeli nastąpi to w trakcie
trwania konkursu jest to jednoznaczne z wycofaniem się z udziału w Konkursie.
16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Konkursu przez
Organizatora, uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do krajowego
organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy
Organizator będący administratorem danych osobowych naruszy przepisy RODO.
17. Organizator nie będzie wykorzystywał danych uczestników Konkursu danych osobowych
w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22 RODO.
§ 10. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem
przesłanej pracy konkursowej i że nie narusza ona w żaden sposób praw autorskich i
pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie
Organizator w przypadku naruszenia praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych
osób trzecich i z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku
ze zgłoszeniem prac do Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na
wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie – dowolną techniką, w tym techniką
cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów;
wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za
pośrednictwem radia lub telewizji, wystawienia, prezentowania, odczytywania oraz
innych działań i materiałów promocyjnych Organizatora, w tym Internetu, a także
rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlenie.
4. Z chwilą wypłaty nagrody (z zastrzeżeniem par. 7 ust. 4 Regulaminu Konkursu), Laureat
przenosi na Organizatora bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy,
autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej, na następujących polach
eksploatacji:
1)
prawo do rozporządzania i korzystania z prac, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej
zgody autora,
2)
utrwalania pracy, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera
oraz zamieszczenie w sieciach komputerowych,
3)
rozpowszechniania poprzez prezentację oraz publikację pracy w całości lub we
fragmentach za pomocą dowolnej techniki, na wystawie pokonkursowej, w
katalogu pokonkursowym, wydawnictwach promujących inwestycje lub
Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach
internetowych,
4)
reprodukcji, zwielokrotnienie egzemplarzy utworu, prawo tworzenia kopii
dowolną techniką,
5)
stworzenia wersji multimedialnej oraz jej publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6)
tworzenia opracowań pracy, w szczególności tłumaczenia, przerabiania
i adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej
zgody autora,
7)
dokonywania w pracy zmian wynikających z potrzeby opracowania rozwiązań
projektowych oraz wykonawstwa,
8)
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
9)
zamieszczania w całości lub w części w materiałach przetargowych i innych
postępowaniach związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak
również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do
instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego,
10)
prawo do tworzenia projektów na podstawie pracy projektów architektonicznych
oraz realizacji na ich podstawie inwestycji budowlanych, bez jakichkolwiek
ograniczeń co do ilości i miejsca,
5. Z chwilą wypłaty nagrody, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy,
na Organizatora przechodzi wyłączne prawo zezwalania na dalsze wykonywanie
zależnego prawa autorskiego wobec zwycięskiej pracy konkursowej.

6. Laureat zobowiązuje się i gwarantuje, że nie będzie wykonywać, ani zezwalać innym
wykonywać, przysługujących mu praw osobistych do zwycięskiej pracy konkursowej
wobec Organizatora, jego następców prawnych oraz osób przez niego upoważnionych.
7. Przeniesienie praw oraz poczynienie zobowiązań przez Laureata, o których mowa w ust.
4-6 powyżej, następuje w zamian za uzyskanie nagrody, o której mowa w par. 6 ust. 1
Regulaminu konkursu. Laureat zrzeka się jakichkolwiek innych praw, które przysługują
mu lub mogłyby mu przysługiwać w przyszłości względem Organizatora, jego następców
prawnych lub podmiotów upoważnionych przez Organizatora, z tytułu jakiegokolwiek
wykorzystania przez te podmioty (całości lub jakiejkolwiek części) zwycięskiej pracy
konkursowej.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu oraz do niewyłaniania
zwycięzcy jeżeli uzna, że prace nie spełniają oczekiwanych założeń.
2. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie.
3. Kontakt z Organizatorem we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za
pośrednictwem telefonu lub drogi elektronicznej z pracownikami reprezentującymi
Organizatora:
Tel. 48 81 458 18 14.
email: konkurs@technobeton.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
ewentualnych sporów powstałych w związku z Konkursem w sposób ugodowy, na
drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się
rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

