REGULAMIN KONKURSU
"BETON we wnętrzu" - konkurs dla architektów i projektantów wnętrz
§1
Organizatorem konkursu "BETON we wnętrzu", zwanego dalej konkursem, jest Sicon Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Rudnej Małej, adres siedziby: 36-060 Głogów Małopolski,
Rudna Mała 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633637, REGON:
180372420, NIP: 5170271717, zwana dalej Organizatorem.
§2
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§3
1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie wskazanym w § 5 ust.
2 Regulmaniu.
2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.futubeton.pl
- zwanej dalej „Serwisem Konkursowym”.
3. Konkurs w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.futubeton.pl oraz w siedzibie Organizatora. Szczegółowe informacje nt. konkursu można
uzyskać pod numerem telefonu +48 663 078 488 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem mail: marketing@futubeton.com
§4
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zgłoszenia
udziału w konkursie uzyskały pełnoletniość, posiadające miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej
„Uczestnikami”.
2. Konkurs skierowany jest w szczególności do: designerów, architektów, projektantów wnętrz,
studentów wydziałów architektury i wydziałów artystycznych, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia
udziału w konkursie utworzyli swój profil w serwisie www.futubeton.pl
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieniu u Organizatora, członkowie ich
najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych
w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące
się pod opieką lub kuratelą.

§5
1. Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie Uczestników konkursu, którzy w okresie od
08.10.2018 r. do 04.01.2019 r. do godziny 12:00 zgłosili prace konkursowe.
2. Terminy konkursu
•08.10.2018 r. – start konkursu
•04.01.2019 r. godz. 12.00 - zgłaszanie prac konkursowych
•07.01 – 16.01.2019 r. - głosowanie jury
•18.01.2019r. - ogłoszenie wyników
3. Wybór nagradzanych prac opisany jest szczegółowo w § 7.
4. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu pracy konkursowej za pomocą mechanizmu dostępnego
w Serwisie Konkursowym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie
www.futubeton.pl, dodanie pracy konkursowej do portfolio w profilu użytkownika.
5. Aby zgłosić pracę konkursową należy:
a) kliknąć "DODAJ PROJEKT", przejść do panelu logowania, utworzysz swoje konto, klikając
"ZAREJESTRUJ SIĘ". Wpisać nazwę użytkownika lub email, hasło i potwierdź przyciskiem
"ZAREJESTRUJ SIĘ". Po wykonaniu tych czynności zostanie utworzony profil, w którym można będzie
zamieszczać prace konkursowe. Do konkursu możesz zgłosić projekty tylko z własnego portfolio.
b) podać telefon kontaktowy (adres email zostanie automatycznie pobrany z profilu użytkownika);
c) zaakceptować Regulamin Konkursu;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
e) złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 1.
5. Organizator zastrzega, że podanie nieprawdziwych danych albo niepodanie ich w ogóle powoduje
wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu może dodać nieskończenie dużą ilość prac konkursowych, z zastrzeżeniem, że
w przypadku zgłaszania kolejnych prac konkursowych należy ponownie skorzystać z formularza.
7. Wyłonieni w Konkursie zwycięzcy, zostaną dodatkowo poproszeni przez Organizatora w
wiadomości e-mail o podanie dodatkowych danych, które będą niezbędne do przekazania nagrody.
Przez dodatkowe dane rozumie się:
a. imię i nazwisko;
b. dokładny adres do wysyłki nagrody: ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod
pocztowy i miejscowość;
c. numer telefonu;
d. PESEL lub NIP;
e. adres zameldowania: ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy i
miejscowość.

§6
1. Pracą konkursową określamy grupę min. 4 plików graficznych (JPG) wizualizacji
oryginalnej, ciekawej koncepcji wnętrza mieszkalnego lub przestrzeni publicznej.
a) Wizualizacja powinna być wykonana zgodnie z oczekiwaniami
opisanymi w briefie („Praca Konkursowa”), opublikowanym na stronie Serwisu
Konkursowego.
b) Pracę konkursową stanowią wizualizacje wykonane przy pomocy programów do tworzenia
wizualizacji.
c) W pracy konkursowej powinny zostać użyte produkty marek FutuBeton, BoConcept, Zieta
Prozessdesign przy czym w kwestii dodatkowego wyposażenia Uczestnik Konkursu posiada całkowitą
dowolność.
d) Praca konkursowa stanowi pracą własną Uczestnika Konkursu.
2. W celu dodania pracy konkursowej Uczestnik powinien:
a) uzyskać połączenie z serwisem;
b) dodać pracę do swojego profilu w serwisie www.futubeton.pl i oznaczyć ją jako swoją koncepcję;
c) zgłosić pracę do Konkursu korzystając z mechanizmu dostępnego na stronie
www.futubeton.pl
d) podać dane wymagane w formularzu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora prac konkursowych (zdjęć wraz z
opisami) do celów promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i PR, a takie wykorzystanie prac
konkursowych nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla jakichkolwiek dóbr
osobistych ani praw majątkowych Uczestnika.
4. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Uczestnika, bez
wcześniejszego informowania go o tym fakcie, a takie wykorzystanie zdjęć nie będzie uważane za
niosące jakikolwiek uszczerbek dla jakichkolwiek dóbr osobistych ani praw majątkowych Uczestnika.
5. Za datę wpłynięcia pracy konkursowej uznaje się wysłanie jej poprzez formularz
dostępny w Serwisie Konkursowym.
6. Organizator może usunąć materiały umieszczone przez Uczestnika, gdy są niezgodne z pkt. 7 § 6
Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanych prac. W szczególności
przyczyną wykluczenia aplikacji z Konkursu może być:
a) zawarcie treści, które mogą stanowić reklamę podmiotów innych niż Organizator;
b) zawarcie treści, które mogą naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia
religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia
społecznego, wulgarne, obraźliwe itp.

§7
1. Prace zgłoszone do 04.01.2019 r. do godziny 12:00 zostaną ocenione przez Jury składającego się z
Organizatora i Partnerów Konkursu. Głosowanie nastąpi w ciągu 9 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu. Po zsumowaniu głosów zostanie wyłoniony laureat Nagrody Głównej (autor pracy, która
otrzyma najwięcej punktów), 2 laureatów Wyróżnienia (praca, która zajęła drugie i trzeciej miejsce
pod względem ilości zebranych punktów) oraz Nagroda Dodatkowa (przyznana przez Partnera
Medialnego konkursu). Głosowanie nastąpi do 17.01.2019 r.
2. Ocenie zostanie poddana każda praca konkursowa, zgłoszona zgodnie z zasadami Regulaminu.
Oddanie głosu jest to ocena pracy konkursowej wg skali punktowej od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną
najniższą, a 10 oceną najwyższą.
3. Z głosowania Jury Konkursowego sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę
członków Jury biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne prace
konkursowe. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Organizatora i będzie
przechowywany w siedzibie Organizatora.
4. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swobodnym uznaniem.
Głównym kryterium oceny będą:
•zastosowanie produktów Partnera Konkursu,
•innowacyjne rozwiązania,
•optymalne wykorzystanie przestrzeni wnętrza mieszkalnego lub publicznego,
•wysoki poziom estetyki.
5. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
6. Wyniki zostaną ogłoszone w Serwisie Konkursowym na stronie „Wyniki Konkursu” najpóźniej
18.01.2019 r.
§8
1. Nagrodami w Konkursie są: 1 Nagroda Główna w postaci produktów z oferty marki FutuBeton, do
realizacji zwycięskiego wnętrza (50m2 w przypadku podłogi i 60 m2 w przypadku ściany),
profesjonalna sesja zdjęciowa zrealizowanego wnętrza wartości 10 000 zł oraz 3 czerwone wieszaki
Pin wartości 500 zł i czerwony stołek Plopp standard wartości 1320 zł od Zieta Prozessdesign, voucher
wartości 1000 zł od BoConcept. Dodatkowo roczna promocja na portalu Graffus. Wyróżnione prace
otrzymają: I wyróżnienie - choinka z czarnej stali lakierowanej z kolekcji Zieta Prozessdesign wartości
840 zł + voucher wartości 500 zł od BoConcept; II wyróżnienie - zestaw 6 pinset w kolorze żółtym,
szarym lub zielonym z kolekcji Zieta Prozessdesign wartości 750 zł + voucher wartości 500 zł od
BoConcept.
2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem,
bez możliwości ich zamiany z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. Zdobywcy nagród, którzy nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną pominięci w
procesie przyznawania nagród.
4. W przypadku kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od
Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie
"ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z nagrody rzeczowej oraz z

nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanych Nagród. Przed wydaniem Nagród,
Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego
na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty nagród są
kwotami brutto oraz podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Od łącznej wartości nagrody
Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1509 z późn. zm.) i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku
nagród dodatkowych ufundowanych przez Partnerów Konkursu zarówno wysyłka nagród jak też
obowiązek odprowadzenia podatku do właściwego Urzędu Skarbowego jest po stronie fundatora
nagrody. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Laureat jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do uregulowania podatku dochodowego w
terminie wskazanym w § 10 ust. 6 Regulaminu. Nie odebranie nagrody oznacza wygaśnięcie prawa
do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony w ciągu 7
dni roboczych od opublikowania wyników konkursu w Serwisie Konkursowym na stronie
internetowej www.futubeton.pl e-mailem wysłanym na adres podany podczas rejestracji,
zawierającym prośbę o wskazanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. Adresy wskazane do
wysyłki nagród muszą dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W przypadku, gdy zwycięzca w ciągu 7 dni kalendarzowych nie odpowie na powiadomienie o
wygranej lub nie przekaże pełnych danych adresowych oraz danych, o których mowa w ust. § 10 ust.
4 Regulaminu, straci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość
przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury
Konkursowego.
7. Nagrody przekazane zostaną zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w
terminie do 30 dni od podania danych korespondencyjnych

§9
1. Zamieszczenie pracy w Serwisie Konkursowym następuje na wyłączną odpowiedzialność
Uczestników. Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw
osobistych lub majątkowych czy też dóbr osobistych osób trzecich w związku z zamieszczeniem lub
wykorzystaniem tekstu, zdjęć.
2. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie
do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości oraz szkody wynikłe z podania przez
Uczestnika błędnych danych podczas rejestracji, w szczególności uniemożliwiających wydanie
Uczestnikowi nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość doręczania listów,
przesyłek lub korespondencji e-mailowej przez dostawców tych listów, przesyłek i korespondencji emailowej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia techniczne związane z
zalogowaniem się na stronie www.futubeton.pl lub z jej używaniem, leżące po stronie Uczestnika.

§ 11
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być wnoszone przez Uczestników
Konkursu, na piśmie na adres Organizatora w ciągu 5 dni po stwierdzeniu niezgodności.
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny
adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i rodzaju
naruszenia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 12
1. Utwory przedstawione do Konkursu muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość
osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób
trzecich. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub
fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizualizacji przesłanych przez Uczestników w
ramach Konkursu na www.futubeton.pl oraz do wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych o
Konkursie przez Organizatora Konkursu, a takie wykorzystanie utworu nie będzie uważane za niosące
jakikolwiek uszczerbek dla jakichkolwiek dóbr osobistych ani praw majątkowych Uczestnika.
3. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu i nie są mu znane
jakiekolwiek obciążenia Utworu przez jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani fakt naruszania przez
Utwór prawa, czy jakichkolwiek interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z tytułu naruszenia ich praw
autorskich do utworów (tekstów, zdjęć) nadesłanych w konkursie, Uczestnik zwolni Organizatora z
wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.

§13
1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia przez autora w
formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w Serwisie Konkursowym o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z art.
7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). – dalej
RODO.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Sicon Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. w Rudnej Małej, adres siedziby: 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała
47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000633637, REGON: 180372420,
NIP: 5170271717 , osoba kontaktowa Katarzyna Pawłowska, adres e-mail:
marketing@futubeton.com
2) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody na pod stawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody
uczestników.
3) Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4) Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 2 miesięcy tj. (niezbędny do
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród nie dłużej niż do 18.03.2019 r).
6) uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie
o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy biuro@sicon.pl
7) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) podanie przez uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na nową dekorację.

§ 14
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane Prace konkursowe stanowią jego
wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że
zaproponowane Projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy
Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia
pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. W
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, wynikającymi z
tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania dokumentacji konkursowej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub
odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu
Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z zm.).
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej
Organizatora.

