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Regulamin konkursu na aranżację zabudowy bliźniaczej w Kiełpinie 

  

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Budowlane ROL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Morenowe Wzgórze 26c/13, o numerze NIP 5862114388, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Celem Konkursu jest pozyskanie możliwie najlepszego i najciekawszego projektu aranżacji wnętrza lub ogrodu 

powiązanych z zabudową bliźniaczą dwóch domów w Kiełpinie. Ideą jest stworzenie oferty dla osób, które 

chciałyby zamieszkać we własnym domu z dala od miejskiego zgiełku, niemniej nie mogą sobie pozwolić na 

całkowitą rezygnację z możliwości jakie stwarza miasto. 

3. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy. Uczestnikiem Konkursu mogą być jedynie studenci, zgodnie 

z poniższymi warunkami/ punktami. 

4. Konkurs adresowany jest do studentów architektury i architektury krajobrazu. 

5. W Konkursie będą brane pod uwagę zgłoszenia indywidualne i grupowe (zespołowe). Przy czym nagrodę 

otrzymuje Zespół, w takim wypadku podział nagrody pomiędzy członków zespołu pozostaje do swobodnej 

decyzji współautorów. 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i inne osoby biorące udział 

w przygotowywaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu 

faktycznego zamieszkania oraz danych kontaktowych wymienionych w formularzu zgłoszenia. Podanie 

nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, może spowodować wykluczenie z udziału w Konkursie. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Podanie danych osobowych autora/autorów projektu jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

konieczny wzięcia udziału w Konkursie. Brak zgody w tym zakresie skutkować będzie wykluczeniem 

uczestnika na etapie weryfikacji zgłoszeń Konkursowych.<o 

9. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku uzyskania wyróżnienia i nagród określonych 

w dalszych punktach niniejszego Regulaminu, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości 

zamieszkania, w materiałach Organizatora i wybranych przez niego mediach. Rozpowszechnienie danych 

nagrodzonych uczestników może mieć miejsce również poprzez rozpowszechnianie informacji przez 

głównego Partnera Konkursu. 

10. Twórcy projektów nagrodzonych zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie ich projektów na wystawach, 

w prasie, w Internecie i materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych w druku i w formie 

elektronicznej w zamian za przyznaną nagrodę. Autorzy nagrodzonych prac w pełni akceptują, iż w związku 

z uzyskaniem nagrody, ich projekty mogą zostać wykorzystane do realizacji inwestycji. 

11. Materiały i dokumenty nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
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12. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie: www.rol-bud.com do 31.01.2016 r. na adres biuro@rol-bud.com lub na adres siedziby firmy.  W tym 

terminie również powinna zostać dosłana praca konkursowa.  

13. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy Konkursowej. Praca Konkursowa 

powinna zawierać część opisową i rysunkową.  

14. Terminarz Konkursu:  ogłoszenie Konkursu - do 01.12.2015 r.,  termin nadsyłania formularza zgłoszeń i prac 

konkursowych - 31.01.2016 r., rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników – 29.02.2016 r. 

15. Jury Konkursu przyzna następujące nagrody: 

 za zajęcie I-go miejsca 1.000 zł 

 za zajęcie II-go miejsca 500 zł   

 za zajęcie III-go miejsca 300 zł. 

16. Organizator poinformuje Laureatów Konkursu o wyborze ich projektów oraz o przyznaniu im nagrody poprzez 

e-mail w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres wskazany w przesłanym formularzu 

zgłoszeniowym wraz z informacją o sposobie i dacie przekazania nagrody. 

17. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie projekty będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników. 

18. Laureat Konkursu - autor wybranego projektu podpisując formularz zgłoszeniowy oświadcza, że 

przygotowany projekt jest jego autorstwa i nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich, a przysługujące 

mu autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione do chwili zgłoszenia na inną osobę. 

19. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich.  

20. Autorzy projektów zachowują prawo do korzystania z projektów będących przedmiotem autorskich praw 

majątkowych Organizatora w celach dokumentacyjnych, archiwizacyjnych, naukowych i referencyjnych. 
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