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Warszawa, 4 stycznia 2017 

Regulamin Konkursu Fotograficznego – Dom w kadrze – edycja zima 2017 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki Konkursu Fotograficznego – Dom w kadrze – edycja zima 2017 

2. Organizatorem konkursu jest ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. 

Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 91.850.000 (opłacony w całości) zł zwaną dalej 

„Organizator”. 

3. Sponsorem Konkursu jest firma ZPR MEDIA S.A.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem lub 

współwłaścicielem domu z Kolekcji Muratora, prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy 

zamieszczony na www.projekty.murator.pl  w tym – dołączy zdjęcia z realizacji domu, z Kolekcji 

Muratora. 

5. W Konkursie  nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu: ZPR Media S.A. 

 
II. Założenia Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybranie najładniejszych realizacji domów według projektu z Kolekcji Muratora. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 04 stycznia  – 31 marca 2017 na stronie internetowej  

www.projekty.murator.pl. 

3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, który nie będzie 

przekazywać danych osobowych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dn. 

29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Każda osoba, której dane 

dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.  

 

 
III. Warunki konkursu 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
Wypełnienie formularza konkursowego zamieszczonego na www.projekty.murator.pl  w tym – 

dołączenie zdjęcia z realizacji domu z Kolekcji Muratora oraz potwierdzenie adresu mailowego poprzez 
kliknięcie w klink aktywacyjny, który organizator wyśle drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.  
 

 

IV. Jury Konkursu 

W skład Jury konkursu wchodzą: 

Sylwia Prytek 
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Iwona Malicka 

Jolanta Góral 

 
V. Kryteria oceny Zgłoszeń 

Jury przy ocenie zgłoszeń zwróci szczególną uwagę na: 

 zgodność prezentowanego domu z dokumentacją projektową 

 szczegóły i detale zastosowanych rozwiązań 

 jakość i pomysłowość wykonania zdjęć 

 estetykę pokazywanych ujęć : bryła/wnętrza 

 
VI. Nagrody, zasady odbioru 

1. W Konkursie przyznane zostaną: 

-  nagrody główne 

 3 x zestaw: torba na garnitur i torba podróżna 

 

-  nagrody wyróżnienia 

 20 kijków do selfie 

 20 katalogów Urządzamy Dom i Mieszkanie 

 20 metalowych breloków do kluczy z logo Murator PROJEKTY 

 10 czapek z daszkiem z haftem www.projekty.murator.pl 

     5 saszetek Colorissimo

 3 kubki termiczne z logo Murator PROJEKTY  

 

 

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do rabatów dzięki e-karcie Home Profit. 

Kod zostanie przesłany, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, na podany w formularzu konkursowym 

adres mailowy. O podziale nagród decyduje Jury.  

 

2. Jedno zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

3. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.murator.projekty.pl  nie 

później niż 14 dni od daty zakończenia edycji zima 2017. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska 

laureatów. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową. 

5. Organizator prześle nagrody do laureatów w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników. 

6. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi o wartości nie przekraczającej kwoty 760,00 zł 

brutto.  

 
 
 
VII. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcia są wynikiem jego twórczości i ich 

zamieszczanie na stronach internetowych oraz w tytułach prasowych i w Katalogach Organizatora, a 

także serwisach społecznościowych nie narusza praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w 

szczególności praw autorskich i prawa do wizerunku, oraz nie są obciążone ani ograniczone na rzecz 

osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem. 
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2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć  (na 

zasadzie nieodpłatnej licencji)   poprzez  utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną techniką 

publikowanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora oraz w Katalogach i czasopismach oraz 

serwisach społecznościowych.  

Nadesłane zdjęcia nie podlegają zwrotowi. 

3. O ile będzie to podyktowane względami edytorskimi Organizator zastrzega sobie prawo do  

anonimowej publikacje zdjęć. 

5. Organizator  zastrzega sobie możliwość publikacji zdjęć, podczas trwania Konkursu, na na stronach 

internetowych Organizatora oraz serwisach społecznościowych przy okazji podawania informacji o 

Konkursie. 

 

 
VIII. Postanowienia dodatkowe 

1. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji konkursu oraz 

przekazania nagród.  

2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania 

przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych. 

3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych 

przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu Fotograficznego – 

Dom w kadrze – edycja zima 2017 
5. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.projekty.murator.pl 

6. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy którzy realizują dom aktualnie dostępny w ofercie Kolekcji 

Muratora. 

7. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie 

przyznania nagród głównych i/lub wyróżnień  jeżeli zdjęcia konkursowe nie spełniają wymogów 

konkursowych. 

8. Nagroda nieodebrana w ciągu 8 tygodni, od dnia ogłoszenia wyników,  przechodzi na własność 

Organizatora. 

 

 
IX. Tryb reklamacyjny 

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru 

nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni 

roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym 

na adres Murator PROJEKTY, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem Konkurs fotograficzny – 

Dom w kadrze – edycja zima 2017 i zawierać rzeczowe uzasadnienie. 
2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich 

zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatora  Konkursu Komisję Odwoławczą. 
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