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Gliwice, dn. 01.01.2018 

 

REGULAMIN KONKURSU „PROJEKT EKSPOZYCJI ŁAZIENKI W SALONIE SANIMEX 

W GLIWICACH” 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Projekt 

ekspozycji łazienki w salonie Sanimex w Gliwicach” zwanej w dalszej części Regulaminu 

„konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest: Sanimex1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Gliwicach, ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, NIP 6310005093, 

zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest jednoetapowy. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w niej udział osoby pełnoletnie, będące 

studentami I i II stopnia o kierunkach architektonicznych uczelni państwowych lub 

prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów, którzy ukończyli uczelnie nie więcej niż dwa 

lata wcześniej. 

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. Organizator dopuszcza zgłoszenie przez studentów prac konkursowych, które 

wykonywane są pod kierownictwem wykładowcę lub promotora pod warunkiem, że 

uwzględniają założenia organizatora. W takim przypadku konieczne jest złożenie 

pisemnej zgody uczelni i wykładowcy lub promotora. 

7. Uczestnik konkursu może zgłosić max 3 prace konkursowe. Do każdej pracy należy 

dołączyć osobny formularz zgłoszeniowy. Wskazane jest, aby uczestnik decydujący się na 

przesłanie kilku projektów uwzględnił różne pomieszczenia ekspozycyjne. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

9. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać telefonicznie lub mailowo. 

Koordynator Konkursu: Bogumiła Ulfik, tel. 506 111 756, e-mail: 

bogumila.ulfik@sanimex.pl 

 

 

 

II.  PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

  

1. Celem konkursu jest wyłonienie Laureatów Konkursu, których projekty przedstawiają 

innowacyjne i kreatywne rozwiązania pomieszczeń łazienkowych. 
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2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie projektu ekspozycji łazienki w salonie 

Sanimex w Gliwicach z wykorzystaniem grupy materiałów i produktów wskazanych przez 

organizatora. Wybrane pomieszczenia ekspozycyjne i grupa produktów, z których mogą 

skorzystać uczestnicy konkursu określa Załącznik nr 1. 

3. Organizator konkursu zapewnia rzut i wymiary pomieszczeń ekspozycyjnych w formacie 

pdf. Materiały produktów do wykorzystania w projekcie można ściągnąć ze strony 

producentów.  

4. W projekcie można korzystać wyłącznie z asortymentu określonego przez organizatora. 

W elementach (np. dodatkach) nie określonych jednoznacznie przez organizatora, 

dozwolone jest używanie w projektach elementów innych marek tylko w przypadku, gdy 

używany produkt nie posiada swojego odpowiednika w asortymencie oferowanym przez 

firmę Sanimex. 

5. Projekty łazienki można wykonać w stylu dowolnym jako łazienkę dla klienta 

indywidualnego (do wyboru małżeństwo, singiel, singielka). 

 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie opracowania konkursowego oraz 

oświadczenia (jeżeli takie jest niezbędne), o którym mowa w pkt. I.6. do dnia 20.06.2018 

roku. 

2. Zakres i forma opracowania obejmują część opisową i rysunkową. 

a. Część rysunkowa powinna być przedstawiona na jednej sztywnej i lekkiej planszy 

formatu A1 w układzie pionowym lub poziomy ułatwiająca ekspozycje prac 

konkursowych. 

Część rysunkowa powinna zawierać minimum trzy wizualizacje, rzut pomieszczenia 

oraz rozwinięcia ścian z informacją użytych materiałów wykonane w skali. 

b. Cześć opisowa – opis koncepcji max 2 strony A4. 

c. Część elektroniczną – płyta CD (DVD) zawierającą pliki planszy Konkursowej w 

formacje *JPG 300dpi oraz pliki pojedynczych wizualizacji w formacie *jpg oraz opis 

rozwiązań w formacie *pdf. 

3. Wraz z pracą Konkursową należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą, podpisaną kopię 

formularza zgłoszeniowego. 

4. Praca konkursowa, część opisowa i koperta z formularzem zgłoszeniowym nie może być 

podpisana imieniem i nazwiskiem. Wszystkie wymienione elementy projektu należy 

oznaczyć dowolną 6-cyfrowym kodem (cyfry/ litery), który należy wpisać drukowanymi 

literami w prawym górnym rogu).  

5. Prace należy przesłać na adres: Sanimex 1, ul. Łabędzka 24, 44-100 Gliwice, z dopiskiem 

„Projekt ekspozycji łazienki w salonie Sanimex w Gliwicach” 

6. Zgłoszenie musi być kompletnie wypełnione. Zgłoszenia, które nie zostały wypełnione 

kompletnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo są nieważne. 

7. Wszelki koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, przygotowanie pracy konkursowej 

oraz wysyłki na adres Organizatora ponosi uczestnik Konkursu. 

8. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. 
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IV. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Termin nadsyłania prac – 20.06.2018 roku 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.06.2018 roku.  

3. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej oraz Facebooku nie później niż 14.07.2018 roku. 

 

 

V. KRYTERIA OCENY I JURY KONKURSU 

 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje powołane Jury.  

2. Jury Konkursu oceniające prace składać się będzie z nie mniej niż 3 osób. O składzie Jury 

decyduje Organizator. 

3. Jury oceni nadesłane prace pod względem innowacyjności, sposobu łączenia i 

atrakcyjności prezentowanych materiałów, poprawności projektu. 

4. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

5. Z udziału w konkursie wyłączone zostaną Projekty, które naruszają prawa lub dobra 

osobiste osób trzecich oraz naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe. 

 

 

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Nadesłana projekty do Konkursu muszą być autorstwa i wynikiem pracy Uczestników i nie 

mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie 

prawa autorskie oraz majątkowe do Projektu zgłoszonego w Konkursie. 

2. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

tytułu naruszenia praw wymienionych wyżej, Uczestnik zwalnia Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Uczestnik może w 

każdym momencie wycofać zgodę, przysyłając mailowo lub na adres firmy Organizatora 

stosowne oświadczenie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Konkursie. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną zgodę na publikacje 

Projektu na wszelkich formach promocyjno-reklamowych związanych z Konkursem oraz 

zaprezentowanie w inny wybrany przez Organizatora sposób wszystkie prace 

konkursowe ze wskazaniem autorów. Autorzy lub autorzy prac nagrodzonych wyrażają 

zgodę na przeniesienie na Organizatora Konkursu własności pracy konkursowej oraz 

autorskich prac majątkowych do stworzonego dzieła. Autorzy nie są zobowiązani 

podpisać w tym zakresie odrębnego oświadczenia. 

5. Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich wizerunków uwiecznionych 

na materiałach zdjęciowych oraz filmowych do celów promocyjnych konkursu. 
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VII. NAGRODY 

 

 

1. Nagrodę główna stanowi wyjazd dla 1 osoby do fabryki jednego z producentów, którego 

dystrybutorem jest firma Sanimex. Dodatkowo zwycięski projekt zostanie wykonany w 

formie ekspozycji w salonie w Gliwicach z umieszczoną reklamą autora w formie 

umieszczonej w widocznym miejscu na ekspozycji tabliczki z danymi studenta. 

Umieszczenie na stronie internetowej oraz Facebooku informacji o wygranej. 

2. Drugą nagrodę stanowi wyjazd dla 1 osoby do fabryki jednego z producentów z 

asortymentu oferowanego przez firmę Sanimex. 

3. Trzecią nagrodę stanowi wypożyczenie samochodu marki BMW na weekend. 

4. Dodatkowo 5 dyplomów pracy zauważonej. 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENA KOŃCOWE  

 

 

1. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej pod adresem 

www.sanimex.pl 

3. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na stronach 

internetowych Organizatora. 

4. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających z podania przez 

Uczestnika nieprawdziwych danych. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub nie był 

w stanie zapobiec.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany zasad Konkursu bez podania 

przyczyny. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. 

Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

9. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

ORGANIZATOR 

Sanimex 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Łabędzka 24 

44-100 Gliwice 

NIP 6310005093 

 

http://www.sanimex.pl/

