REGULAMIN KONKURSU
dla studentów i młodych architektów

ZREALIZUJ (SIĘ) Z DOMO edycja II
NA ARANŻACJĘ MIESZKANIA NA OSIEDLU „ZA POTOKIEM” W ROTMANCE

ORGANIZATOR KONKURSU

DOMO
ul. Bajki 2/1 83-010 Rotmanka
e-mail: biuro@domo.gd.pl
www.domo.gd.pl
www.facebook.com/domodeweloper

PARTNERZY I SPONSORZY:

ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje o Konkursie:

1.

Postanowienia ogólne.

1.1.
Niniejszy Regulamin konkursu na aranżację mieszkania „ZREALIZUJ (SIĘ) Z DOMO” (zwany
dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
1.2.
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Imiona i nazwiska Finalistów oraz osób wyróżnionych
opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu- do tego
momentu uczestnicy pozostają anonimowi.
1.3.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t.j. Dz. U. 2016.741 ze zm.).

2.

Informacje o Organizatorze:

2.1.

Organizatorem Konkursu jest:

DOMO Sp. z o.o. (dalej zwana jako DOMO Deweloper), ul. Bajki 2/1 83-010 Rotmanka, e-mail:
biuro@domo.gd.pl, www.domo.gd.pl, tel : 512 44 22 99 , którą reprezentują:
Adam Walentynowicz – Prezes Zarządu
2.2.

Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest:
2.2.2. Anna Jasieńska (Koło Naukowe BUA)
e-mail kontaktowy do Sekretarza: konkurs@domo.gd.pl

2.3. Siedziba biura Konkursu:
DOMO Deweloper, ul. Bajki 2/1 83-010 Rotmanka

3.

Przedmiot i cel Konkursu

3.1.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrza
mieszkania istniejącego, znajdującego się na osiedlu „Za Potokiem” zrealizowanym przez firmę DOMO
Deweloper, oraz nadzór nad procesem jego wykończenia. Mieszkanie powinno być zaaranżowane w
sposób pomysłowy i możliwy do zrealizowania, przy założeniu maksymalnego budżetu na realizację
projektu, zgłoszonego w Konkursie w kwocie określonej w punkcie 9.1 poniżej.

3.2.

Celem Konkursu jest:
3.2.1. przeprowadzenie możliwie szerokiego
projektowych, dotyczących przedmiotu Konkursu,

porównania

twórczych

pomysłów

3.2.2. wybór najlepszych aranżacji mieszkania wg. kryteriów oceny o których mowa w pkt.9.
regulaminu,
3.2.3. pozyskanie spośród uczestników konkursu osób do dalszej współpracy przy projektach
Organizatora.

4.

Forma Konkursu

4.1.

Konkurs jest organizowany jako dwuetapowy, otwarty.

5.

Harmonogram i procedura Konkursu

5.1.
Zgłoszenia na konkurs odbywają się drogą mailową do dnia 30.04.2017 roku,
do godziny 22:00, na adres e-mail: konkurs@domo.gd.pl
5.2.
Aby zgłosić udział w konkursie, należy przesłać skan wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego (Formularz Zgłoszeniowy stanowi Załącznik A.1 do niniejszego Regulaminu),
z podpisem Uczestnika Konkursu, oraz następnie dostarczyć oryginał formularza na adres biura
Konkursu, w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt. 5.1. powyżej (o zachowaniu
terminu zgłoszenia udziału w konkursie decyduje data zgłoszenia drogą e-mailową).
5.3.
W przypadku zgłoszenia zespołu, formularz zgłoszeniowy winien być podpisany przez
wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu.
5.4.
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez Uczestnika
Konkursu oryginału własnoręcznie podpisanego załącznika A.1 do biura Konkursu.
5.5.
Warunkiem udziału uczestnika w Konkursie jest wyrażenie zgody na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych w celach niezbędnych dla prawidłowego
przeprowadzenia konkursu.
5.6.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
ETAP I:
5.6.1. Po uprzedniej rejestracji, o której mowa w pkt. 5.1-5.4 powyżej, uczestnicy składają
projekty konkursowe. Praca konkursowa do etapu pierwszego, powinna być przesłana w
formie elektronicznej, na adres e-mail: prace.konkurs@domo.gd.pl,

5.6.2. Potwierdzeniem złożenia pracy
otrzymania projektu przez Organizatora.

konkursowej

jest

potwierdzenie

e-mailowe

5.6.3. Pracę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu
dotrze ona na adres e-mailowy, o którym mowa w pkt. 5.6.1 powyżej. Prace konkursowe
dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.6.4. Pierwszy etap konkursu polega na zaprojektowaniu wnętrza mieszkania. W etapie tym
udział wziąć może dowolna liczba Uczestników po uprzedniej rejestracji.
5.6.5. Spośród uczestników I etapu Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 2 uczestników
(Finalistów), których prace zostały najwyżej ocenione, w oparciu o kryteria oceny, o których
mowa w pkt. 9 niniejszego regulaminu.
5.6.6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień honorowych dla
prac o szczególnych walorach.
5.6.7. Komisja konkursowa przyzna nagrody specjalne dla prac wyróżnionych za
najciekawsze wykorzystanie dodatkowej kwoty 1 000 PLN brutto na dodatki w sklepie
Home&You.
ETAP II:
5.6.8. Biorą w nim udział, wyłonieni z etapu pierwszego, Finaliści Konkursu. W tym etapie
realizowane będą prace finałowe (prace Finalistów), w lokalach zapewnionych przez
Organizatora. Finaliści biorą udział w realizacji swojego projektu konkursowego, sprawując
nadzór nad realizacją projektu, na zasadzie Nadzoru Autorskiego, przy wsparciu
doświadczonych architektów. Realizacja prac finałowych leży po stronie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia prac wybranemu przez siebie wykonawcy.
5.6.9. Na tym etapie, w ramach nadzoru autorskiego, do projektu mogą być wprowadzone
drobne poprawki, związane z dostępnością wybranych materiałów, opisanych w pracach
Finalistów.
5.6.10. Finaliści są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniu z Organizatorem, na którym
omówią projekt oraz określą preferowany typ współpracy nad realizacją prac. Poprzez
współpracę rozumie się, co najmniej kontakt telefoniczny z Finalistą w przypadku pytań
dotyczących nieścisłości na etapie realizacji lub innych zagadnień, które mogą się pojawić na
etapie realizacji prac wykończeniowych w lokalu.
5.6.11. Finaliści są zobowiązani do wykonania drobnych prac aranżacyjnych na
zaprojektowanym przez siebie mieszkaniu w terminie 30.08-05.09.2017. Przez drobne prace
aranżacyjne rozumie się wykonanie zakupów dodatków do mieszkania na koszt Organizatora
oraz ułożenie ich na mieszkaniu, bądź wskazaniu miejsca ich ułożenia.
5.6.12. Po zakończeniu realizacji, wszystkie efekty zrealizowanych projektów zostaną
udokumentowane w formie zdjęć na stronie internetowej Organizatora i poddane ocenie

Komisji Konkursowej. Zdjęcia zostaną wykonane przez Organizatora Konkursu. Kolejne
miejsca, oraz związane z nimi nagrody pieniężne, zostaną przyznane na podstawie wyników
oceny komisji w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 9 niniejszego regulaminu.
5.7.

Terminy konkursu:

•

10.02.2017 r. – Ogłoszenie Konkursu

•

10.03.2017 godzina 11:00 i 10.04.2017 godzina 11:00 – Spotkanie dla uczestników w celu
obejrzenia mieszkań będących przedmiotem konkursu

•

30.04.2017 r. godzina 22: 00 – Termin składania zgłoszeń

•

10.05.2017 r. godzina 24:00 – Termin składania prac konkursowych

•

12-18.05.2017 r. – Posiedzenie Komisji Konkursowej Pierwszego Etapu

•

19.05.2017 r. – Ogłoszenie listy uczestników dopuszczonych do 2 etapu- na stronie Domo
Deweloper, funpage'u FB organizatora, FB konkursu oraz drogą mailową.

•

22.05.2017 r. - Termin na spotkania uczestników 2 etapu z Organizatorem

•

22.05.2017 r.- 05.09.2017 r. - Drugi etap konkursu

•

06.09.2017 r. – 08.09.2017 r. - Posiedzenie Komisji Konkursowej Drugiego Etapu

•

09-10.09.2017 r. - Ogłoszenie zwycięzców Konkursu

5.8.
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się w ramach Dni Otwartych planowanych
w dniach 09-10.09.2017 r. na Osiedlu "Za Potokiem".
5.9.
Organizator Konkursu może dokonać zmiany terminów, jeśli zmiany te uwzględniają interesy
uczestników tj. nie prowadzą do pogorszenia sytuacji i praw Uczestników konkursu.
5.10. O wszelkich zmianach organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na stronie
Domo Deweloper, funpage'u FB organizatora, FB konkursu oraz drogą mailową.

6.

Nagrody

6.1.

Rodzaj i wysokość nagród:

•

I NAGRODA – 3 000 zł (trzy tysiące złotych)

•

II NAGRODA – 2 000 zł ( dwa tysiące złotych)

•

Nagrody przyznane przez firmę Home&You za najciekawsze wykorzystanie dodatkowej kwoty
1000 PLN brutto na dodatki w sklepie Home&You – Bony do wykorzystania w sklepach
Home&You o łącznej wartości 1 250 zł

•

Nagrody specjalne przyznane przez firmę IMEX TOP oraz Meble.pl za najciekawsze
wykorzystanie produktów z ich oferty

6.2.

Komisja konkursowa zachowuje sobie prawo do przyznania wyróżnień honorowych.

6.3.
Wypłata nagród pieniężnych nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu, na wskazany przez nich rachunek bankowy.
6.4.
Warunkiem koniecznym do wypłacenia nagrody pieniężnych oraz wręczenia nagród
rzeczowych jest stawienie się na uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się podczas dni
otwartych w terminie 9-10.09.2017.

7.

Komisja Konkursowa

7.1.
Dla oceny prac konkursowych, wyboru najlepszych z nich, powołana została Komisja
Konkursowa w następującym składzie:
7.1.1. osoba 1 – prof. Lech Tempczyk – Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku - Przewodniczący Komisji Konkursowej
7.1.2. osoba 2 – Karolina Jonientz – IMEX-TOP 32 Sp. z o.o. – Członek Komisji Konkursowej
7.1.3. osoba 3 – Piotr Grotowski – analityk finansowy, Deweloper DOMO - Członek Komisji
Konkursowej bez prawa głosu
7.1.4. osoba 4 – Małgorzata Kuźmińska – Deweloper DOMO - Członek Komisji Konkursowej
7.1.5. osoba 5 – Zuzanna Pikiel – Deweloper DOMO - Referent
7.2 Skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie, o czym Organizator Konkursu poinformuje
Uczestników pocztą elektroniczną.

8.

Związanie regulaminem

8.1.
Organizator oświadcza, że jest związany Regulaminem Konkursu i ewentualnymi jego
modyfikacjami na czas trwania Konkursu. Ewentualne zmiany, jeśli będą konieczne, winny
uwzględniać interesy Uczestników konkursu i nie prowadzić do pogorszenia sytuacji i praw
uczestników konkursu. Ewentualne zmiany w regulaminie Organizator umieści na stronie Domo
Deweloper, funpage'u FB organizatora, FB konkursu oraz roześle drogą mailową do uczestników
konkursu.
8.2.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki postępowania Uczestnika Konkursu
niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu.

ROZDZIAŁ II. Szczegółowy przedmiot i kryteria oceny prac konkursowych

9.

Kryteria oceny

9.1.
Opracowaniem konkursowym jest koncepcyjny projekt wnętrza mieszkania o powierzchni
46,52 m2 zlokalizowanego na osiedlu „Za Potokiem”. Rzut mieszkania znajduje się w Załączniku A.2
oraz w Załączniku B.1 dostępnym dla uczestników w Pakiecie Startowym Konkursu przesyłanym po
otrzymaniu zgłoszenia od uczestnika w terminie do dnia 30.04.2017 r. Dla mieszkania przewiduje się
maksymalny budżet na realizację w wysokości 65 000 PLN brutto oraz dodatkowy budżet 1 000 PLN
brutto do wykorzystania na produkty dostępne w sklepach Home&You (opcjonalnie). Maksymalny
budżet obejmuje materiały i robocizną zgodnie z Załącznikiem B.2 – arkusz kalkulujący budżet.
9.2.
Uczestnik w projekcie aranżacji powinien korzystać z materiałów, którymi dysponują
dystrybutorzy i wykonawcy określeni w Załączniku B.4.
9.3.
Przesłane prace konkursowe będą oceniane pod kątem uzyskania jak najlepszej koncepcji
aranżacji mieszkania pod względem: estetycznym, funkcjonalnym, architektonicznym,
eksploatacyjnym, ekonomicznym i realizacyjnym.
9.4.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- funkcjonalność i ergonomia (0 – 40 punktów)
- estetyka (0 – 30 punktów),
- ekonomika rozwiązań (0 – 15 punktów),
- możliwość realizacji projektu (0 – 15 punków).
9.5.
Wymienione powyżej kryteria będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie
w rozpiętości 0 – 100 punktów.

9.6.
Jeżeli żadna z prac konkursowych nie spełni warunków Konkursu, Konkurs pozostaje
bez rozstrzygnięcia. Prace których realizacja, zgodnie arkuszem kalkulującym budżet, o którym mowa
w pkt. 10.6.3 poniżej, przekracza maksymalny budżet określony w pkt. 9.1 powyżej, podlegają
wykluczeniu z Konkursu.

ROZDZIAŁ III. Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu

10.

Uczestnicy Konkursu

10.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadający zamieszkanie stałe lub
czasowe na terenie województwa pomorskiego Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych oraz spełniające pozostałe warunki określone w niniejszym punkcie.
10.2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni wyższych kierunków związanych z tematyką
konkursu oraz wszyscy zainteresowani.
10.3. W Konkursie mogą brać udział Zespoły Projektowe składające się maksymalnie z trzech osób,
każda z tych osób powinna spełniać kryteria określone w regulaminie konkursu. Zespół Projektowy
traktowany jest jako jeden Uczestnik Konkursu.
10.4.

Uczestnik Konkursu może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową.

10.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora,
a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych
i powinowatych drugiego stopnia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym.

ROZDZIAŁ IV. Zakres rzeczowy, forma opracowania pracy konkursowej oraz sposób prezentacji
pracy konkursowej
10.6.

Praca konkursowa winna zawierać:
10.6.1. Model zaaranżowanego mieszkania wykonany w programie Sketchup lub Sketchup
Pro (format.skp) zapisany w wersji 2015.
10.6.2. Rysunki przedstawiające minimum 3 wybrane przez uczestnika widoki – rysunki
odręczne, kolaże, wizualizacje (nierealistyczne), zakomponowane na jednym lub wielu
arkuszach formatu A3, zapisanym do pliku PDF. Na arkuszach należy umieścić numeracje
zgodnie z kolejnością ich przedstawienia.

10.6.3. Arkusz z obliczonym budżetem wykonany na podstawie Załącznika B.2.
10.6.4. Rzut mieszkania wykonany na podstawie Załącznika B.3, zakomponowany na jednym
lub wielu arkuszach formatu A3, zapisanym do pliku PDF, w skali 1:50.
10.6.5. Na jednej z plansz A3 zawierającej rysunki lub widoki może pojawić się krótki opis
projektu.
10.6.6. Pliki składające się na pracę konkursową pierwszego etapu powinny być zapisane wg
schematu: Imię_Nazwisko_0X_Y, gdzie X to kolejny numer pliku rozpoczynając od 1, a Y to
liczba odpowiadająca ilości plików.

Postanowienia dodatkowe :

11.

Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami Konkursu

11.1. Wszelkie pytania, związane z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres mailowy biura
Konkursu: pytania.konkurs@domo.gd.pl
11.2. Informacji o Konkursie udziela Sekretarz Organizacyjny Konkursu- w przypadku pytań
dotyczących regulaminu i organizacji konkursu, oraz Organizator w przypadku pytań dotyczących
możliwości realizacyjnych w projekcie.
11.3. Uczestnicy Konkursu mogą się zwracać o wyjaśnienie postanowień niniejszego Regulaminu
do Organizatora pocztą elektroniczną na adres Konkursu.
11.4. Odpowiedzi na zapytania dotyczących regulaminu i organizacji będą udzielane wszystkim
Uczestnikom Konkursu - bez ujawniania źródła pytania – drogą elektroniczną na adresy e-mail,
podane przez Uczestników do korespondencji oraz na stronie Domo Deweloper.
11.5. Wyjaśnienia udzielone w drodze odpowiedzi na zapytania Uczestników Konkursu, oraz
ewentualne zmiany dokonane w tym trybie w Regulaminie Konkursu, są wiążące dla wszystkich
Uczestników Konkursu.
11.6.

Wszelkie informacje o Konkursie, a w szczególności:
11.6.1. zawiadomienie o rozstrzygnięciu i wynikach etapu pierwszego Konkursu,
11.6.2. zawiadomienie o terminie ogłoszenia wyników Konkursu
11.6.3. zawiadomienie o unieważnieniu Konkursu,
11.6.4. zmiany treści niniejszego Regulamin

-będą rozsyłane zainteresowanym drogą mailową oraz umieszczane na stronie Domo Deweloper.

12.

Sposób oznaczenia prac konkursowych

12.1. Na żadnej z plansz opracowania graficznego nie można umieszczać opisów lub znaków
graficznych, umożliwiających identyfikację Uczestnika Konkursu przed rozstrzygnięciem pierwszego
etapu Konkursu. Prace konkursowe zawierające oznaczenia, o których mowa wyżej, nie będą podlegać
ocenie i podlegają wykluczeniu z konkursu.
12.2. Praca konkursowa powinna zostać przesłana drogą mailową, na adres
prace.konkurs@domo.gd.pl, jako załącznik, a w przypadku plików o dużych rozmiarach dopuszczalne
jest podanie adresu łącza internetowego, do plików umieszczonych na wybranym serwisie do
przesyłania plików. Wszystkie pliki powinny zostać spakowane w jednym folderze i oznaczone według
wzoru zamieszczonego w punkcie 10.6.6. Należy jednoznacznie opisać folder, wskazując na jego
przeznaczenie np. DOMO_imię_nazwisko_Y.
12.3. W mailu zawierającym pracę konkursową należy podać imię i nazwisko osoby, która została
określona na karcie zgłoszeniowej, jako Uczestnik Konkursu zaś w przypadku zgłoszenia zespołu imiona i nazwiska wszystkich osób wchodzących w jego skład, a folder opisać danymi kapitana
zespołu.

13.

Otwieranie prac konkursowych

13.1.
Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych, Sekretarz Organizacyjny
Konkursu pobiera pliki przesłane przez uczestników konkursu, sporządza protokół określający liczbę
nadesłanych prac konkursowych i zawartość załączonych plików. Z czynności tej sporządzony zostanie
protokół, który podpisują wszyscy obecni przy wykonywanych czynnościach.
13.2. Sekretarz Organizacyjny Konkursu, sporządza listę prac konkursowych i nadaje każdej z prac
numer szyfrowy. Numer szyfrowy będzie obowiązujący dla danej pracy przez cały czas trwania prac
Komisji Konkursowej - aż do momentu rozstrzygnięcia Pierwszego etapu konkursu . Z czynności tej
zostanie sporządzony protokół. Po zaszyfrowaniu prac Sekretarz przekazuje prace Komisji
Konkursowej.

14.

Ogłoszenie wyników Konkursu

14.1. Komisja Konkursowa dokona ogłoszenia wyników Pierwszego etapu Konkursu
za pośrednictwem adresów e-mail podanych przez uczestników oraz na stronie Domo Deweloper,
funpage'u FB organizatora, FB konkursu.
14.2. Komisja Konkursowa dokona ogłoszenia wyników II etapu Konkursu w trakcie Dni otwartych
planowanych na dzień 09-10.09.2017 r .

15.

Unieważnienie Konkursu

15.1. Organizator unieważnia Konkurs, jeżeli nie została złożona żadna praca konkursowa w I etapie
konkursu lub konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu, o którym mowa w pkt. 9.6

ROZDZIAŁ VI. Inne informacje o Konkursie

16.

Zobowiązania Uczestników Konkursu

16.1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie może naruszać praw autorskich
Uczestników Konkursu.
16.2. Z chwilą przesłania projektu pracy konkursowej następuje nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, zgodnie z treścią oświadczenia
uczestnika (zawartego w Załączniku A.1).
16.3. Organizator z chwilą przejęcia praw autorskich do projektu (pkt.16.2 powyżej) nabywa
nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wyłączne majątkowe prawa autorskie
do każdego z przekazanych projektów, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy
polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej: publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 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,
16.3.1. Organizator ma także możliwość reprodukcji prac konkursowych i publikacji w wydawnictwie
pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach
komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla ich autorów (zespołów
autorskich), co Uczestnicy akceptują przystępując do Konkursu. Ustalenia te nie naruszają osobistego
prawa autorskiego autorów prac.
16.3.2. Zamawiający ma prawo korzystać z nagrodzonych prac konkursowych w każdy sposób
służący szeroko pojętej promocji.

16.3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia nagrody Uczestnikowi jeśli ten nie stawi
się na jednym z obowiązkowych spotkań II Etapu bądź na uroczystości rozdania nagród. Uczestnik ma
prawo wyznaczyć osobę reprezentującą go na uroczystości rozdania nagród.

ROZDZIAŁ VII. Wykaz załączników

1. ZAŁĄCZNIK A.1 - wzór karty Zgłoszenia do Konkursu
2. ZAŁĄCZNIK A.2. – rysunki poglądowe mieszkania będącego tematem konkursu
3. ZAŁĄCZNIK B.1 – lista materiałów
4. ZAŁĄCZNIK B.2. – arkusz kalkulujący budżet
5. ZAŁĄCZNIK B.3. – wzór planu mieszkania (dwg)
6. ZAŁĄCZNIK B.4. – lista dystrybutorów, sklepów i wykonawców

ADRESY MAIL ORAZ TERMINY:


Pytania można przesyłać przez cały czas trwania konkursu na adres:
pytania.konkurs@domo.gd.pl



Do 30.04.2017 zgłoszenia na adres:
konkurs@domo.gd.pl



Do 10.05.2017 prace na adres:
prace.konkurs@domo.gd.pl

