
 

Regulamin konkursu: Tekstyliada 2016 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
 
1.1. Organizatorem konkursu jest firma PPUH „LECH” Lech Świątek z siedzibą w Swarzędzu, Pl. 
Niezłomnych 7a, 62-020, NIP 782-000-03-33 (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”). 
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej 
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
1.3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”). 
1.4. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 
1.5. Obsługą i realizacją konkursu zajmuje się w imieniu Organizatora Konkursu agencja Blue Ocean 
Artur Hankiewicz, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 73, właściciel domeny niebieskiocean.pl. 
 
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:  
 
2.1. Konkurs będzie trwał w dniach od 3 października 2016 (od godz. 24:00) do 15 stycznia 2017 (do 
godz. 23:59). 
2.2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali podczas Targów Wyposażenia Wnętrz 
HOME DECOR w Poznaniu w dniach 14-17 marca 2017 oraz na stronie internetowej http://www.lech-
tkaniny.pl i na profilu w serwisie Facebook: http://www.facebook.com/SekretyTkanin.  
2.3. Głównym Patronem Konkursu jest redakcja miesięcznika Biznes meble.pl. 
2.4. Partnerami konkursu są: Biznes.meble.pl, Meblarstwo.eu, Majsterki, Targi HOME DECOR, CZTERY 
KĄTY, DOM&WNĘTRZE, Domosfera.pl 
 
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:  
 
3.1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i przesłaniu na adres elektroniczny: konkurs@lech-
tkaniny.pl projektu nadruku tkaniny obiciowej w formacie TIFF o maksymalnej szerokości 147 cm w 
rozdzielczości: 360, 540, 720 lub 1440 dpi oraz wizualizacji tej tkaniny na meblu (sofa lub fotel). 
Format projektu musi umożliwiać wydruk tkaniny za pomocą urządzenia Mimaki TS34-1800A. Link do 
specyfikacji urządzenia: http://www.mimakieurope.com/products/textile-printers/ts34-1800a/. 
3.2. Laureatami Konkursu zostaną trzy osoby, których projekty zostaną najlepiej ocenione przez 
Komisję Konkursową. 
3.3. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz Głównego Patrona 
Konkursu i Partnerów Konkursu. Przy ocenie projektów Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę 
takie elementy jak w szczególności: zgodność projektu z zasadami Konkursu, kreację artystyczną, 
estetykę, pomysłowość, funkcjonalność, spójność stylistyczną, potencjał sprzedażowy oraz 
możliwości realizacji zaproponowanych rozwiązań. 
3.4. Komisja Konkursowa decyduje o przyznaniu nagród wedle swego swobodnego uznania, biorąc 
pod uwagę w szczególności kryteria wskazane w pkt. 3.3. powyżej. 
3.5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z 
akceptacją Regulaminu. 
 
4. DANE OSOBOWE: 
  
4.1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, 
numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą 
przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Swarzędzu, Pl. Niezłomnych 7a, w celu 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie przez Organizatora 
Konkursu. 
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4.2. Organizator Konkursu gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do ich danych 
osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych 
Uczestnika Konkursu.  
4.3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych przez 
Uczestnika Konkursu jest dobrowolne. 
 
5. PRAWA AUTORSKIE: 
   
5.1. Z chwilą doręczenia projektu do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu przekazuje autorskie 
prawa majątkowe do konkursowego projektu Organizatorowi Konkursu na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili przesłania projektu, w szczególności: 
1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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. 
5.2. Złożenie projektu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika Konkursu, że jest 
samodzielnym twórcą projektu; projekty są rezultatem jego własnej, oryginalnej twórczości; projekty 
są wykonane z największą starannością, pod względem merytorycznym na poziomie umożliwiającym 
ich wykorzystanie zgodnie z założeniami konkursu; projekty nie były do tej pory publikowane oraz 
Uczestnik Konkursu nie udzielił jakiejkolwiek osobie trzeciej licencji na korzystanie z projektu, ani nie 
przeniósł na jakąkolwiek osobę trzecią autorskich praw majątkowych do niego; przysługuje mu pełnia 
autorskich praw majątkowych dla projektu; zezwala Organizatorowi Konkursu na wykonywanie 
autorskich praw zależnych od utworu w granicach przenoszonych praw; zrzeka się pośrednictwa 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.  
 
6. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:  
 
6.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w wyniku głosowania powołanej przez Organizatora 
Konkursu, Komisji Konkursowej oceniającej według swobodnego uznania realizację zadania 
konkursowego, o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu, w terminie przewidzianym w punkcie 2.1 
Regulaminu.  
6.2. Jury przyzna w Konkursie trzy nagrody o wysokości kolejno:  
I nagroda – 5000 PLN, deska kreślarska, wprowadzenie zwycięskiego projektu nadruku tkaniny do 
oferty Organizatora i sygnowanie go imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem autora;  
II nagroda – 3000 PLN;  
III nagroda – 2000 PLN. 
6.3. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej mailem, w terminie do 20 dni roboczych od 
terminu zakończenia Konkursu, określonego w punkcie 2.1.  
6.4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunki bankowe Laureatów Konkursu, a nagrody 
rzeczowe do poszczególnych Laureatów Konkursu zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na 
koszt Organizatora Konkursu, na adres zamieszkania wskazany przez Laureata Konkursu w e-mailu w 
terminie najpóźniej 30 dni od dnia powiadomienia Laureata Konkursu o wygranej.  
6.5. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 14 dni od dnia 
postawienia jej do dyspozycji Laureata Konkursu, prawo do nagrody wygasa.  
6.6. Od nagród, których wartość przekracza 760,00 PLN, Laureat Konkursu zobowiązany jest zapłacić 
podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  



 

6.7. Organizator Konkursu w celu pokrycia wartości podatku postanawia, że do wartości każdej 
Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej  
zryczałtowanemu  podatkowi  dochodowemu  od  osób  fizycznych  z  tytułu wygranej  w  Konkursie 
w  kwocie  stanowiącej  11,11%  wartości  danej  Nagrody.  Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota 
dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę 
podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. 
6.8. Organizator Konkursu zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich 
równowartość w pieniądzu. Różnica wynikająca z wartości wybranych nagród, mniejszej niż podane, 
nie będzie zwracana. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia 
szczególnych właściwości nagród.  
6.9. W przypadku skopiowania, powielenia utworów innych twórców lub naruszenia cudzych praw 
autorskich przez Uczestnika Konkursu w inny sposób, zostanie on zdyskwalifikowany z udziału w 
Konkursie. 
 
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:  
 
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać w formie pisemnej 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej http://www.lech-tkaniny.pl 
listy Laureatów Konkursu, na adres mailowy Organizatora Konkursu: konkurs@lech-tkaniny.pl  
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 
8.1. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: - zdarzenia 
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły 
wyższej, - nie doręczenie Uczestnikowi Konkursu nagrody spowodowane nie podaniem przez 
Uczestnika Konkursu danych adresowych lub błędnym ich podaniem, - świadczone przez Pocztę 
Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.  
8.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli nadesłane 
projekty nie spełnią warunków Regulaminu i kryteriów Komisji Konkursowej. 
6.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności 
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 
organizowanie Konkursu.  
8.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu. W kwestiach 
nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygnięć dokonywać będzie Organizator Konkursu. 
8.4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 


