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REGULAMIN KONKURSU  

„BITWA KONSTRUKTORÓW – CO KRYJE SIĘ ZA BRAMĄ?” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Konkurs organizowany jest pod nazwą "Bitwa konstruktorów – co kryje się za bramą”     

i zwany jest dalej "Konkursem".   

1.2  Organizatorem  Konkursu jest TQM&M Wojciech Majeran, ul. Kurczaba 12/28, 30-868 Kraków, 

NIP: 679-222-94-30 , zwany dalej "Organizatorem". 

1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest KRISPOL sp. z o.o., ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 

Września, NIP PL 7891541390. 

1.4 Konkurs odbędzie się w terminie od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia  4 marca  2014 r. 

1.5 Konkurs organizowany jest na stronie https://pl-pl.facebook.com/meskiazyl; zwanej dalej 

„Stroną konkursową”. 

1.6 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna bądź grupa 

osób fizycznych, spełniających jednocześnie następujące warunki: 

2.1.1 ukończony wiek co najmniej 18 lat (pełna zdolność do czynności prawnych); 

2.1.2 brak powiązań z Organizatorem, poprzez bycie pracownikiem lub członkiem rodziny 

pracownika Organizatora ; przy czym przez rodzinę pracownika rozumie się współmałżonka, 

wstępnych, zstępnych i rodzeństwo; 

2.1.3 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika, 

rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez 

przedstawiciela ustawowego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności 

prawnych. 

 

3. ZASADY KONKURSU 

3.1 Zgłoszenia celem wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w terminie do dnia 9 lutego 

2014 r., do godziny 24:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: meskiazyl@krispol.pl, podając  
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w nim imię i nazwisko lub nazwę grupy zgłaszającej się do konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać 

projekt konstrukcji, którą Uczestnik Konkursu chciałby zbudować, skonstruować, zrekonstruować 

w garażu (zwany dalej „Pracą konkursową”).  

3.1.1 Praca konkursowa może przyjąć dowolną formę, w tym: tekstu, zdjęcia lub galerii zdjęć, 

filmu, prezentacji, rysunku, infografiki lub innego pliku elektronicznego. Maksymalny rozmiar pliku 

wynosi: 10 MB. . 

3.1.2 Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów realizacji niniejszego 

Konkursu.  

3.2 Udział w Konkursie będą brali wyłącznie Uczestnicy, dokonujący zgłoszenia konkursowego 

zgodnie z wymaganiami ust. 3.1.   

3.3 Konkurs składa się z trzech etapów:  

3.3.1  - I etap selekcji prac – zgłoszenie prac i etap kwalifikacji przez Organizatora trwa do dnia  

9 lutego 2014 r. i jest on etapem niepublicznym, 

3.3.2 – II etap – runda półfinałowa trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 21 lutego 2014 r. do 

godziny 12:00, 

3.3.3 – III etap – runda finałowa trwa od dnia 24 lutego 2014 r. do dnia 4 marca 2014 r. do godziny 

12:00. 

3.4 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną lub więcej Pracę konkursową. Dokonanie 

zgłoszenia do Konkursu i wysłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. 

3.5  Prace konkursowe w I etapie mogą być zgłaszane do dnia 9 lutego 2014 r. do godziny 24:00. 

3.6 Prace Konkursowe będą oceniane w I etapie przez Organizatora. Organizator dokona wyboru 

5-10 najciekawszych Prac konkursowych, oceniając je pod kątem kryteriów wskazanych w ust. 3.9. 

3.7 Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną wybrane przez Organizatora przejdą do II etapu 

Konkursu, a Prace konkursowe zostaną umieszczone w galerii Konkursu pod adresem: https://pl-

pl.facebook.com/meskiazyl. 

3.8 Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości  

z adresu e-mail podanego w zgłoszeniu mailowym do Konkursu na adres poczty elektronicznej 

Organizatora: meskiazyl@krispol.pl. 

3.9 Organizator przed zatwierdzeniem zgłoszenia  konkursowego, weryfikuje jego zgodność  

z wymogami Regulaminu i następującymi kryteriami :  

3.9.1. możliwość realizacji Pracy konkursowej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Konkursu, 
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3.9.2. nowatorstwo pomysłu, 

3.9.3. możliwość zastosowania w praktyce i użyteczności pomysłu, 

3.9.4. motywacja Uczestnika, 

3.9.5. medialność pomysłu i możliwość szerszego zastosowania gospodarczego. 

Każde z kryteriów wskazanych powyżej obejmuje punktację od 0 do 3 punktów. Maksymalna ilość 

punktów możliwych do zdobycia w I etapie Konkursu wynosi 15.  

3.10. Organizator ma decydujące prawo w zakresie akceptacji Prac konkursowych oraz 

stanowienia o ilości punktów, które umożliwiają wejście do etapu publicznego „Bitwy 

Konstruktorów – co kryje się za bramą”. 

3.11 W II etapie Konkursu wybrane Prace konkursowe zostają poddane ocenie internautów, którzy 

będą zadawać pytania oraz uzyskiwać dodatkowe odpowiedzi od Uczestników Konkursu.  

3.11.1 Przez cały czas trwania II etapu internauci będą mogli głosować na poszczególne Prace 

konkursowe poprzez kliknięcie „Lubię to” na stronie https://pl-pl.facebook.com/meskiazyl przy 

danej Pracy konkursowej. 

3.11.2 Spośród Uczestników II etapu Konkursu „Bitwy konstruktorów – co kryje się za bramą”, do 

rundy finałowej, tj. III etapu zostanie zakwalifikowanych dwóch Uczestników z największą ilością 

głosów internautów, którzy rywalizować będą o I miejsce i Nagrodę Główną. 

3.12 Etap III składa się z dokładnej prezentacji Pracy Konkursowej przez Uczestników oraz z działań 

weryfikacyjnych, w trakcie których zaproszeni specjalni goście będą zadawać pytania i sprawdzać 

realność wykonania danej Pracy konkursowej. Internauci będą mogli głosować na poszczególne 

pomysły poprzez kliknięcie „Lubię to” na stronie https://pl-pl.facebook.com/meskiazyl przy danej 

Pracy konkursowej. 

3.13 W głosowaniach mogą brać udział tylko internauci, którzy wcześniej polubili profil „Męski 

Azyl” na Facebook (https://pl-pl.facebook.com/meskiazyl). Inne oddane głosy nie będą brane pod 

uwagę.  

3.13.1 Internauci, mogą w sposób aktywny wspierać Uczestników oraz Konkurs poprzez publiczne 

udostępnienia, komentowanie i oddanie swojej tablicy do celów promocji Uczestnika i Konkursu.  

3.14 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony 

przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  

3.14.1 Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika podlega zaskarżeniu. Uczestnik może złożyć 

reklamacje w terminie 14 dni od wykluczenia go z udziału w Konkursie, którą rozpatruje Komisja 
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powołana przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania na adres mailowy: 

meskiazyl@krispol.pl. 

3.14.2 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

3.15 Na każdym etapie Konkursu Organizator ma prawo usunięcia z galerii Konkursu mieszczącej 

się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/meskiazyl zdjęcia Pracy konkursowej, jeśli będzie 

istniało podejrzenie nielegalnego, nieuczciwego pozyskiwania głosów w formie kliknięć „Lubię to”, 

w szczególności poprzez umieszczanie przycisku „Lubię to” w kodzie strony internetowej w taki 

sposób, aby nie był widoczny na ekranie, lecz pozostał możliwy do kliknięcia, poprzez zakup danej 

ilości kliknięć „Lubię to”. 

  

4. PRAWA AUTORSKIE I DOBRA OSOBISTE 

4.1 Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu pełne prawa 

autorskie (osobiste i majątkowe) do zgłoszonej przez niego Pracy konkursowej. 

4.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

nieodpłatne rozpowszechnianie Prac Konkursowych w celach promocyjnych i marketingowych 

związanych z Konkursem, w tym w szczególności poprzez zamieszczenie ich w ramach portalu 

www.meskiazyl.pl; www.krispol.pl, profilu Facebook Organizatora, profilu Facebook i innych 

mediach Fundatora nagród, materiałów prasowych Organizatora i Fundatora nagród, mediów 

partnerskich oraz pokrewnych, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. 

4.3 Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką poniesie Organizator z tytułu 

ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi 

przysługującymi im prawami do Prac konkursowych. 

4.4 Organizator ma prawo usunąć z profilu Facebook wszelkie materiały, które zawierać będą 

treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi 

obyczajami, naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, 

obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające 

treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub 

posiadające charakter pornograficzny. 

4.5 Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Prace 

konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym. 

4.6 Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę ewentualnych osób przedstawionych  

w Pracach konkursowych określonych w niniejszym paragrafie na wykorzystanie  

i rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet. 



 - 5 - 

4.7 Każdy zgłaszający się Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek 

pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi 

w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Prac konkursowych. 

 

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

5.1. Oceny oraz wyboru zwycięskiej Pracy konkursowej dokonują internauci. 

5.2 Nagrody zostaną przyznane dwóm Uczestnikom Konkursu, których Prace konkursowe 

otrzymają kolejno najwięcej głosów internautów.  

5.3 Zdobywcy Nagród w Konkursie wyłonieni zostaną najpóźniej w terminie do dnia  4 marca 2014 

roku. 

5.4 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 30 dni od momentu rozstrzygnięcia 

Konkursu listę zgłoszonych przez Uczestników Prac konkursowych. 

5.5 W przypadku, gdy:  

5.5.1 Zdobywca Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6.5 nie skontaktuje się z Organizatorem 

celem ustalenia dalszej procedury odbioru Nagrody; 

5.5.2 Zdobywca Nagrody nie jest uprawniony do udziału w Konkursie; 

5.5.3 Organizator nie otrzyma od Zdobywcy wszystkich ustalonych celem skutecznego odbioru 

Nagrody danych; 

5.5.4. Organizator uzyska wiarygodną informację, że nagrodzona Praca Konkursowa narusza prawa 

osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;  

Organizator może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo pominąć 

Uczestnika w rozstrzygnięciach Konkursu i wyłonić jako Zdobywcę Nagrody kolejnego Uczestnika, 

który zgromadził odpowiednio największą liczbę głosów internautów. 

5.6  Decyzja o wyłonieniu Zdobywcy Nagrody i przyznaniu mu Nagrody może ulec zmianie  

w związku z sytuacjami wskazanymi w ust. 5.5, gdy Organizator dokona wyboru Alternatywnego 

Zdobywcy Nagrody, co może spowodować zmianę kolejności Zdobywców Nagród. 

5.6.1 Decyzja Organizatora o wyłonieniu Zdobywcy Nagrody i przyznaniu mu Nagrody podlega 

zaskarżeniu. Uczestnik może złożyć reklamacje w terminie 14 dni od ogłoszenia Zdobywcy Nagrody 

w Konkursie, którą rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora w terminie 7 dni od jej 

otrzymania na adres mailowy: meskiazyl@krispol.pl. 

5.6.2 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

5.7 Ogłoszenie Organizatora o wyłonieniu Zdobywców Nagród nastąpi do dnia  4 marca 2014 r.  

poprzez stronę konkursową na Facebooku. 
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6. NAGRODY 

6.1 Nagrodą Główną przyznawaną za zajęcie pierwszego miejsca jest nagroda finansowa o 

wartości: 5555,55 PLN, przy czym zgodnie z ustawowym obowiązkiem potrącenia przez Fundatora 

zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości Nagrody, Zdobywcy Nagrody 

zostanie wypłacone 5000 PLN. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. 

Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

6.2 Uczestnik, który zajmie drugie miejsce otrzyma Nagrodę w postaci: tabletu GoClever Tab 

M723G lub Acer Iconia B1 o wartości maksymalnej do 489 PLN. Przyznana Nagroda nie podlega 

wymianie na nagrody innego rodzaju. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do Nagrody 

na osoby trzecie. 

6.3 Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej 

na konto pocztowe, które podali przy zgłoszeniu do Konkursu. 

6.4 Powiadomienie o wygraniu Nagrody nastąpi w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu 

wyłonienia Zdobywców Nagród. 

6.5 Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych  

7 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail 

informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych  

i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody. 

6.6 Sposób i termin realizacji Nagrody przez Zdobywcę Nagrody zostanie ustalony w porozumieniu 

ze Zdobywcą przez Organizatora. 

6.7 Zdobywcy Nagród wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz 

Prac konkursowych na stronie internetowej Konkursu oraz w mediach Fundatora nagród, mediach 

partnerskich oraz pokrewnych po zakończeniu Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

6.8 Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: 

6.8.1 nie potwierdzi on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny - realizacji 

Nagrody w terminie ustalonym przez Strony; 

6.8.2 nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie; 

6.8.3 naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu; 

6.8.4 nastąpi wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie; 

6.8.5 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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6.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ustalenia sposobu realizacji lub 

odbioru Nagrody przez Zdobywcę Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, a zwłaszcza 

podania błędnych danych przez Zdobywcę Nagrody, uniemożliwiające skuteczną realizację prawa 

do Nagrody. 

6.10 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest 

ograniczona do wysokości wartości Nagrody. 

 

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie  

w celu realizacji Konkursu (wyłonienie Zwycięzcy Konkursu i przekazania Nagrody), a następnie 

usunięte po zakończeniu realizacji Konkursu. 

 

Września, 28.01.2014 

 

 


