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REGULAMIN KONKURSU

„POSADZKARZ, którym kieruje kreatywność i profesjonalizm”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się comiesięczny konkurs pod nazwą
„POSADZKARZ, którym kieruje kreatywność i profesjonalizm”
zwany dalej „Konkursem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie w danym miesiącu kalendarzowym posta zawierającego od
4 do 10 zdjęć wraz z krótkim komentarzem zawierającym opis zastosowanej w trakcie prac z zakresu:
renowacji i/lub instalacji posadzki/posadzek z wykładzin: elastycznych, tekstylnych, mineralnych
powłok dekoracyjnych lub technologii żywicznych.
3. W konkursie przewidziano 12 nagród w postaci:


11 nagród miesiąca - zestawów gadżetów sygnowanych logiem Polskiego Stowarzyszenia
Posadzkarzy oraz grupy branżowej „Nasz Kawałek Podłogi” – nagroda przewidziana dla zwycięzcy,
każdej z jedenastu edycji miesięcznych.



1 nagroda specjalna o wartości minimum jednego tysiąca złotych netto oraz nadanie tytułu
„Kreatywny Posadzkarz PSP 2021”. Tytuł konkursowy nadawany zostaje pod Patronatem i przez Polskie
Stowarzyszenie Posadzkarzy – nagroda przewidziana dla wylosowanego przez Organizatora do 31

stycznia 2022 roku jednego z jedenastu zwycięzców konkursów miesięcznych.
§2
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Czarnomorskiej 13 pokój 19 (Organizator Konkursu).
2. Fundatorem nagród miesiąca oraz nagrody specjalnej w Konkursie jest Polskie Stowarzyszenie
Posadzkarzy (Fundator Nagród Miesiąca i Fundator Nagrody Specjalnej).
3. Fundatorami nagród dodatkowych są Członkowie Wspierający PSP - Sponsorzy Polskiego
Stowarzyszenia Posadzkarzy (Fundatorzy Nagród Dodatkowych).
§3
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie grupy „NASZ KAWAŁEK
PODŁOGI” na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1659108670801375
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2. Konkurs jest organizowany dla członków grupy branżowej „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu
Facebook, które na wspomnianej stronie grupy zamieszczą od 4 do 10 zdjęć z realizacji swoich prac w
zakresie renowacji i/lub instalacji posadzki/posadzek z wykładzin: elastycznych, tekstylnych,
mineralnych powłok dekoracyjnych lub technologii żywicznych, wykonywanych w okresie od 1.01.2021
do 31.12.2021 roku. Uczestnik Konkursu ponadto w poście konkursowym na grupie „NASZ KAWAŁEK
PODŁOGI” na portalu Facebook zamieścić powinien krótki komentarz zawierający opis zastosowanej w
trakcie prac posadzkarskich technologii wraz ze wskazaniem województwa oraz nazwy miejscowości, w
której realizowane były prace posadzkarskie.
§4
1. Konkurs trwa od 1.02.2021 do 31.12.2021 roku.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, członkowie grupy „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI”,
którzy w dniach od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykonywały prace będące przedmiotem konkursu i
zgodne z określonymi przez Organizatora wytycznymi oraz zamieszczą ją w grupie branżowej „NASZ
KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu Facebook.
2. Formułowany post/zgłoszenie konkursowe musi zawierać:


od 4 do 10 zdjęć z realizacji prac posadzkarskich



krótki komentarz zawierający opis zastosowanej w trakcie prac posadzkarskich technologii



wskazanie województwa oraz nazwy miejscowości, w której realizowane były prace posadzkarskie



dopisek KREATYWNY POSADZKARZ 2021
§6

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane
w celu realizacji Konkursu.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy powołani przez
Organizatora.
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2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują samodzielnie i jednogłośnie Moderatorzy powołani przez
Organizatora.
3. Wyniki konkursu publikowane będą na stronie grupy „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1659108670801375
do 10-go, każdego następnego dnia miesiąca w okresie od 01.03.2021 do 10.01.2022 roku.
§8
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:


zapoznać się z niniejszym Regulaminem Konkursu



wykonać pracę zgodną z tematem konkursu oraz zawartymi w regulaminie wytycznymi (patrz § 1 i
§ 5 niniejszego regulaminu)



zamieścić zdjęcia z prac wraz z komentarzem na grupie branżowej „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na
portalu Facebook

2. Konkurs jest moderowany, a każda zgłoszona do Konkursu praca, przed przystąpieniem do rywalizacji,
musi zostać zaakceptowana przez moderatorów. Zgłoszenie pracy nie jest jednoznaczne z przyjęciem
go do Konkursu.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy konkursowej i zamieszczenie posta ze zdjęciami
z jej realizacji wraz z komentarzem na grupie branżowej „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu
Facebook w terminie od 01.02.2021 do 31.12.2021 roku do godz. 23.59 i jego akceptacja przez
moderatorów.
4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową w danym miesiącu
kalendarzowym.
5. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe musi spełniać wszystkie warunki określone w § 5 pkt. 1 i 2
niniejszego regulaminu.
6. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu formalnego będą odrzucane.
7. Przesyłając swoje zgłoszenie/zamieszczając post Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przedstawiona
praca jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu prawa
autorskie i prawa pokrewne do przedstawionej pracy, w tym prawo do wysyłania na Konkurs.
8. Uczestnik potwierdza również, że posiada zgody ewentualnych osób trzecich, występujących w pracy,
na wykorzystanie informacji umożliwiających ich identyfikację lub zamieszczenie ich wizerunku.
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9. Rozstrzygnięcie Konkursu (publikowanie wyników) następować będzie do 10 dnia każdego miesiąca w
okresie od 01.03.2021 do 10.01.2022 roku .
10. Wyniki Konkursu, wraz z informacją o sposobie przekazania nagród publikowane będą na stronie grupy
„NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1659108670801375
11. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną
opublikowane na stronie grupy „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1659108670801375
IV. NAGRODY
§9
1. W konkursie przewidziano 12 nagród w postaci:


11 nagród miesiąca - zestawów gadżetów sygnowanych logiem Polskiego Stowarzyszenia
Posadzkarzy oraz grupy branżowej „Nasz Kawałek Podłogi” – nagrody przewidziane dla 11
zwycięzców konkursów miesięcznych



1 nagroda specjalna – nagroda rzeczowa o wartości minimum jednego tysiąca złotych netto oraz
nadanie tytułu „Kreatywny Posadzkarz PSP 2021”. Tytuł konkursowy nadawany zostaje pod Patronatem i
przez Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy – nagroda dla jednego ze zwycięzców konkursów miesiąca,

losowana przez Organizatora po zakończeniu konkursu do dnia 31 stycznia 2022 roku
2. Fundatorem nagród miesiąca oraz nagrody specjalnej jest Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy.
3. Fundatorami nagród dodatkowych są Członkowie Wspierający PSP - Sponsorzy Polskiego
Stowarzyszenia Posadzkarzy.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
zamieszczenie jego wizerunku, przesłanych/zamieszczonych prac oraz niektórych danych
wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska/nazwy członka grupy) we wszystkich
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz
relacje z jego przebiegu.
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2. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania/zamieszenia prac upoważniają Organizatora Konkursu do korzystania
z nich w zakresie i celu opisanym powyżej.
3. Zgłoszenie uczestnictwa/zamieszczenie prac w konkursie oznacza również zgodę na przetwarzanie
danych przez Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy ul. Czarnomorska 13 p. 19; 02-758 Warszawa dla
celów realizacji niniejszego konkursu.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do
zgłoszonej pracy konkursowej i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do
rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 10 pkt. 1.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja
o istotnych zmianach będzie umieszczona na stronie grupy „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na portalu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1659108670801375
5. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na wyznaczonej stronie w serwisie Facebook.
6. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć zgłoszenie/post z
Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie,
że naruszono prawa autorskie i prawa pokrewne osób lub podmiotów trzecich).
7. Organizator ma również prawo odmówienia przyjęcia pracy/postu do Konkursu, jeśli uzna, że w sposób
ewidentny nie jest on związany z tematem Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania
materiałów konkursowych.
9. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Organizator lub Fundator.
10. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Zasady Konkursu dostępne są na stronach:
http://posadzkarze.com.pl/ oraz https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszeniePosadzkarzy;
https://www.facebook.com/groups/1659108670801375 w serwisie Facebook.
13. Zgłoszenie/zamieszczenie posta z pracą konkursową na stronie grupy „NASZ KAWAŁEK PODŁOGI” na
portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/1659108670801375 równoznaczne jest z
akceptacją wszystkich warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
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