REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA SALONU
§I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Metamorfoza Salonu (dalej: Konkurs) jest OKNOPLAST Sp. z o.o., z siedzibą w
Ochmanowie pod adresem: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141430, NIP 678-00-38-167.
2. Partnerem Konkursu jest Joanna Marciniak-Wróblewska prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą
GREEN CANOE Joanna Marciniak-Wróblewska w Niesiołowicach 14, 83-320 Sulęczyno, NIP 774-147-57-57.
3. Konkurs trwa od dnia 22.09.2017 r. do dnia 08.10.2017 r.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie może brać udział wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przesłania zgłoszenia do
Konkursu ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem Rzeczypospolitej
Polski i jest jedynym i wyłącznym właścicielem nieruchomości budynkowej lub lokalowej położonej na
terytorium Rzeczypospolitej Polski, w której znajduje się salon mający być poddany metamorfozie. Udział w
Konkursie jest dobrowolny.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, agenci lub partnerzy handlowi Organizatora,
osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. dzieci,
rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci w linii prostej
do drugiego stopnia włącznie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
3. Konkurs skierowany jest do osób, których pragnieniem jest metamorfoza własnego salonu i są gotowe
przeznaczyć w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 26.11.2017 r. maksymalnie sześć tygodni na
metamorfozę swojego salonu w zakresie wskazanym w §IV ust. 6 i 7. Metamorfozę przeprowadzać będzie
ekipa remontowa i montażowa wraz z Partnerem, będącym profesjonalnym dekoratorem wnętrz.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 08.10.2017 r. przesłać do Organizatora za pośrednictwem emaila na adres metamorfozy@oknoplast.com.pl zgłoszenie do Konkursu zawierające pięć zdjęć,
przedstawiających aktualny wygląd wnętrza każdej części salonu, który ma być poddany metamorfozie oraz
skan pisemnego oświadczenia wraz z kompletem wymaganych danych, wg wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego Regulaminu.
5. Osoba przesyłająca zgłoszenie do Organizatora jednocześnie akceptuje Regulaminu, staje się uczestnikiem
Konkursu i oświadcza, że:
a. jest jedynym autorem przesłanych zdjęć i są one przejawem jej oryginalnej twórczości o indywidualnym
charakterze, nie narusza praw osób trzecich, a autorskie prawa majątkowe do nich nie są obciążone
prawami osób trzecich, ani osoby trzecie nie zgłaszają do nich żadnych roszczeń, a ponadto nie posiadają
one jakichkolwiek wad prawnych,
b. przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć w pełnym zakresie na zasadach i na polach
eksploatacji wskazanych w §V poniżej,
c. wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jej imienia i nazwiska w związku z udziałem w
Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o wynikach Konkursu, a także w związku z promocją
Konkursu, usług Partnera i produktów Organizatora zamontowanych w salonie w trakcie przeprowadzania
metamorfozy,
d. jest gotowa w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 26.11.2017 r. przeznaczyć maksymalnie sześć tygodni
na metamorfozę swojego salonu w zakresie wskazanym w §IV ust. 6 i 7. Podany przedział czasowy
oznacza, że rozpoczęcie metamorfozy nastąpi nie wcześniej niż 10.10.2017 r., a jej zakończenie nie
później niż 26.11.2017 r. Dokładny termin metamorfozy zostanie podany Uczestnikowi będącemu
Laureatem po ogłoszeniu wyników Konkursu,

e. wyraża zgodę na udostępnienie salonu mającego być przedmiotem metamorfozy w terminie podanym
przez Organizatora, w tym wyraża zgodę na udostępnienie salonu ekipie pomiarowej, montażowej,
remontowej i dekoratorowi,
f. wyraża zgodę na metamorfozę swojego salonu w zakresie wskazanym w §IV ust. 6 i 7 i w stylistyce
wybranej przez Organizatora i Partnera,
g. jest gotowa w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 20.10.2017 r. udostępnić salon Organizatorowi lub
upoważnionej przez niego osobie w celu wykonania pomiarów otworów okiennych i salonu. Dokładny
termin pomiaru zostanie ustalony z Uczestnikiem będącym Laureatem po ogłoszeniu wyników Konkursu,
h. jest gotowa do wzięcia udziału w nagraniu filmu i sesji zdjęciowej z metamorfozy, promujących
metamorfozę, usługi Partnera i produkty Organizatora zamontowane w salonie w trakcie przeprowadzania
metamorfozy,
i. jest jedynym właścicielem nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w której znajduje się salon mający być
przedmiotem metamorfozy, na potwierdzenie czego poda Organizatorowi numer KW nieruchomości, w
której znajduje się salon, mający być poddany metamorfozie,
j. wyraża zgodę oraz upoważnia Organizatora oraz wszelkie podmioty działające na rzecz lub na zlecenie
Organizatora (np. agencje reklamowe, pracowników, filmowców, fotografików itp.) do utrwalenia jej
wizerunku i głosu w ramach filmu i zdjęć stworzonych z metamorfozy w związku z jej udziałem w
metamorfozie jej salonu,
k. wyraża zgodę oraz upoważnia Organizatora i Partnera do zwielokrotnienia oraz rozpowszechniania jej
wizerunku i głosu utrwalonego w filmie i na zdjęciach w formie drukowanej lub z wykorzystaniem mediów
elektronicznych, w szczególności za pomocą sieci Internet (w serwisach internetowych, na dowolnych
stronach internetowych, w tym na stronie Organizatora i Partnera, poczcie elektronicznej, portalach
internetowych takich jak: facebooku lub youtube), a także do podawania jej imienia i nazwiska w
materiałach i informacjach, w tym na zdjęciach, w filmie, w folderach lub publikacjach, dotyczących
Konkursu lub realizowanej metamorfozy jej salonu, rozpowszechnianych w formie drukowanej lub z
wykorzystaniem mediów elektronicznych. Niniejsza zgoda do wykorzystania wizerunku i głosu oraz
podawania imienia i nazwiska nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona i obejmuje prawo do
dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, w tym kadrowania wizerunku, zmiany
rozdzielczości obrazu, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami,
zmiany kolorów wizerunku oraz technik prezentacji wizerunku, wszelką obróbkę cyfrową wizerunku
(korzystanie z filtrów itp.), wykorzystania wizerunku w ramach kolaży, zbiorów materiałów itp. – według
uznania Organizatora i Partnera oraz wykorzystania, w tym rozpowszechniania całości lub części
(fragmentów) tego rodzaju zmodyfikowanej wersji wizerunku. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż
zgoda i upoważnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie jest prawem wspólnym Organizatora i
Partnera i zarówno Organizator, jak i Partner mogą korzystać z pełni praw wynikających z udzielonej zgody
i upoważnienia – każdy z osobna i we własnym zakresie,
l. zobowiązuje się względem Organizatora i Partnera, iż nie odwoła, nie cofnie, nie wypowie w całości lub w
części zgody (upoważnienia), o którym mowa w pkt. g i h, ani nie podejmie jakichkolwiek działań
faktycznych lub prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić wykorzystanie wizerunku i głosu przez
Organizatora lub Partnera, jeśli wykorzystanie wizerunku i głosu będzie zgodne z zasadami opisanymi w
Regulaminie, a także ogólnie przyjętymi zasadami etyki i poszanowania wizerunku oraz nie będzie godzić
w jej dobre imię,
m. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Partnera danych osobowych takich jak jej imię i
nazwisko, adres nieruchomości, adres e-mail i numer telefonu, w zakresie prowadzenia i realizacji
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu i wydania nagrody, w tym wykonania metamorfozy,
n. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych takich jak jej imię i nazwisko,
wizerunek i głos w zakresie nagrania filmu i wykonania zdjęć z metamorfozy,
o. zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają ją do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody oraz
prawa do żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.
7. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie dotyczące tylko jednego salonu.
8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej
Uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. Uczestnik oświadcza, że w
przypadku zgłoszenia Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, dotyczących wykorzystania
zdjęć przesłanych Organizatorowi przez Uczestnika w zgłoszeniu, Uczestnik przejmuje na siebie pełną
odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zagrożeń lub naruszeń praw osób trzecich, w tym w szczególności
praw własności intelektualnej, będących skutkiem działań lub zaniechań Uczestnika bądź nieprawdziwości
złożonych przez niego oświadczeń i zapewnień, w tym Uczestnik zobowiązany będzie pokryć wszelkie
ewentualne koszty poniesione przez Organizatora i naprawi wszelkie ewentualne szkody wynikłe dla
Organizatora z tego tytułu, w tym koszty procesu i zastępstwa procesowego poniesione przez Organizatora z
tego tytułu. Odpowiedzialność Uczestnika jest w tym zakresie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
9. Do Konkursu nie mogą być zgłoszone zdjęcia przedstawiające wizerunki jakichkolwiek osób.
10. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia reklamujące lub promujące jakiekolwiek towary lub usługi lub
jakiekolwiek podmioty.
11. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia zawierające napisy, gesty lub treści oszczercze, wulgarne,
obraźliwe, pornograficzne, rasowe lub obrażające uczucia religijne lub mogące naruszać prawa lub dobra
osobiste osób trzecich.
12. W przypadku małżonków, będących – współwłaścicielami nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w której
znajduje się salon mający być poddany metamorfozie na zasadach wspólności ułamkowej lub majątkowej
małżeńskiej, warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest jedno zgłoszenie przesłane przez oboje małżonków.
Wszelkie postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio do obojga małżonków i małżonków
traktuje się jako jednego Uczestnika oraz jako jednego Laureata i małżonkom przysługuje tylko jedna nagroda
wspólnie. Uznaje się, iż udziały małżonków w nagrodzie są równe, niezależnie od wielkości udziałów
małżonków we współwłasności nieruchomości lub w majątku wspólnym.
13. Wynagrodzenie za zgodę na utrwalenie wizerunku i głosu oraz ich wykorzystanie przez Organizatora i Partnera
w zakresie i na zasadach wskazanych w ust. 5g i 5h, stanowi nagroda uzyskana w Konkursie.
§III. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW
1. Komisja konkursowa, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora i Partner, oceni zgłoszenia
przesyłane przez Uczestników i dokona wyboru jednego Uczestnika, którego zgłoszenie będzie najbardziej
interesujące pod kątem możliwości przeprowadzenia metamorfozy w określonym czasie i w wybranej przez
Organizatora i Partnera stylistyce. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli
żadne zgłoszenie nie będzie spełniać w ocenie komisji konkursowej kryteriów wskazanych w zdaniu
poprzednim.
2. Wybór zgłoszeń należy wyłącznie do decyzji komisji konkursowej. Od decyzji komisji konkursowej nie
przysługuje odwołanie.
3. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje na stronie internetowej oknoplast.com.pl w dniu
09.10.2017 r. O wynikach Konkursu Organizator informuje poprzez publikacje imienia i nazwiska Laureata, na
co każdy Uczestnik wyraża zgodę wysyłając zgłoszenie do Konkursu. Uczestnicy, którym nie została
przyznana nagroda w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora.
§IV. NAGRODA
1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci metamorfozy salonu oraz nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% wartości brutto w/w nagrody rzeczowej. Wysokość brutto nagrody rzeczowej ustalona
zostanie w oparciu o rzeczywistą wartość materiałów, stolarki, mebli, elementów dekoracyjnych, usług i prac
związanych z metamorfozą salonu.

2. Prawo do nagrody przysługuje nie więcej niż jednemu Uczestnikowi (chyba że komisja konkursowa nie przyzna
żadnej nagrody zgodnie z §III ust. 1), którego zgłoszenie komisja konkursowa uzna za najbardziej interesujące
(dalej: Laureat).
3. Wydawanie nagrody nastąpi w dniu zakończenia metamorfozy salonu, która odbędzie się w okresie od dnia
10.10.2017 r. do dnia 26.11.2017 r., przy czym dokładny jej termin zostanie podany Laureatowi przez
Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu. Potwierdzeniem wydania nagrody Laureatowi będzie
podpisany przez Laureata i Organizatora protokół odbioru salonu po metamorfozie.
4. Jeden Laureat może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę ani prawo zamiany nagrody rzeczowej
na nagrodę pieniężną.
6. Metamorfoza salonu obejmuje położenie gładzi, malowanie lub tapetowanie ścian, demontaż starych i montaż
nowych parapetów, demontaż starej i montaż nowej stolarki, materiały budowlane niezbędne do wykonania
w/w prac remontowych i montażowych, dostawa, złożenie i umiejscowienie mebli takich jak: kanapa, fotele,
stół, krzesła, ława, gablota, półki, szafki, komody itp. w ilości i rodzaju zależnej od projektu wnętrza salonu i
przyjętej przez Organizatora i Partnera stylistyki, dostawa i umiejscowienie elementów dekoracyjnych salonu
takich jak: dywany, lampy, zasłony, firanki, rolety wewnętrzne, karnisze, wazony, obrus lub bieżnik, obrazy,
plakaty, zdjęcia itp. w ilości i rodzaju zależnej od projektu wnętrza salonu i przyjętej przez Organizatora i
Partnera stylistyki. Metamorfoza w żadnym przypadku nie obejmuje jakichkolwiek sprzętów RTV lub AGD,
montażu lub wymiany rolet zewnętrznych, wymiany drzwi wewnętrznych do salonu, ościeżnic drzwi
wewnętrznych salonu, wymiany podłóg, wymiany listew przypodłogowych, wymiany jakichkolwiek instalacji, w
tym elektrycznej lub cieplnej, wymiany grzejników, wymiany włączników światła, remontu lub metamorfozy
balkonu lub tarasu przylegających do salonu, jakichkolwiek prac remontowych w innych niż salon
pomieszczeniach lub ich częściach zlokalizowanych na nieruchomości, wymiany stolarki, montażu rolet lub
wymiany parapetów w jakimkolwiek innym pomieszczeniu na nieruchomości, remontu lub metamorfozy
aneksu kuchennego stanowiącego część salonu będącego przedmiotem metamorfozy.
7. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż w ramach nagrody i realizowanej metamorfozy wybór i rodzaj
zastosowanych mebli i elementów dekoracyjnych zależy wyłącznie od uznania Organizatora i Partnera i
wyliczenie możliwych do zastosowania mebli i elementów dekoracyjnych w ust. 6 powyżej jest jedynie
przykładowe, a Organizator i Partner nie są zobowiązani do zastosowania wszystkich mebli lub elementów
dekoracyjnych wskazanych w ust. 6 i w żadnym przypadku Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania ich
zastosowania lub wydania w rodzaju i ilości wymienionej w ust. 6.
8. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż stylistyka metamorfozy salonu oraz rodzaj, kolor i system montowanej
stolarki zależy wyłącznie od uznania Organizatora i Partnera.
9. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż ani Organizator ani Partner nie jest zobowiązany uwzględniać
jakichkolwiek wytycznych Laureata o charakterze estetycznym, funkcjonalnym, kosztowym lub wizualnym
dotyczących metamorfozy lub stolarki, a Laureata nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń.
10. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody i rozpoczęcia metamorfozy jest udostępnienie salonu do
pomiarów w terminie ustalonym z Organizatorem oraz przekazanie na piśmie przez Laureata oświadczenia o
wyrażeniu zgody na potrącenie przez Organizatora nagrody pieniężnej na poczet należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Wzór
oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w
Ochmanowie 117. W przypadku Laureata małżonków, każdy małżonek zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia oddzielnie.
11. W przypadku nie wypełnienia przez Laureata obowiązków, o których mowa w ust. 10, w w/w terminie, nagroda
przepada, a Laureatowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o wydanie kwoty pieniężnej odpowiadającej
wartości nagrody lub do wydania takiej samej lub podobnej nagrody w miejsce nagrody, która przepadła.
12. W przypadku nie udostępnienia przez Laureata nieruchomości budynkowej lub lokalowej, w której znajduje się
salon mający być poddany metamorfozie w terminie podanym przez Organizatora, lub nie przystąpienia przez
Laureata do metamorfozy salonu w terminie podanym przez Organizatora, lub nie zrealizowania przez
Laureata prawa do nagrody w terminie podanym przez Organizatora z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Organizatora, Partnera lub innego podmiotu, któremu Organizator lub Partner powierzył
realizacje prac w ramach metamorfozy, nagroda przepada, a Laureatowi nie przysługuje prawo do ubiegania
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się o wydanie kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nagrody lub do wydania takiej samej lub podobnej
nagrody w miejsce nagrody, która przepadła.
Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zryczałtowanej wysokości
10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. po zapłacie
Organizatorowi kwoty należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator
zapłaci podatek dochodowy od przyznanej nagrody właściwemu organowi podatkowemu. Laureat wyraża
zgodę na potrącenie przez Organizatora nagrody pieniężnej na poczet kwoty należnego zryczałtowanego
podatku celem przekazania go do właściwego organu podatkowego.
Każdemu Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda przepada.
Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów z Laureatem i podpisania protokołu odbioru nagrody w imieniu
Organizatora jest Piotr Kuciapski.

§V. PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą wysłania zgłoszenia, Uczestnik przenosi na Organizatorowi majątkowe prawa autorskie do zdjęć na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – powielanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek
innym nośniku pamięci,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcia utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania zdjęć w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w ramach sieci Internet, sieci intranet, platform cyfrowych oraz w innych sieciach
teleinformatycznych,
d. wykorzystywanie w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.
2. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do zdjęć, Organizator nabywa również wyłączne prawo do
wykonywania i wykorzystywania oraz do zezwalania na wykonywanie i wykorzystywanie opracowań zdjęć na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyżej.
3. Organizator uprawniony będzie do rozpowszechniania i korzystania ze zdjęć bez konieczności każdorazowego
podawania danych autora zdjęć.
4. Na powyższe warunki Uczestnik wyraża zgodę poprzez przesłanie zgłoszenia.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do zdjęć na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji stanowi nagroda uzyskana w Konkursie.
§VI. PRAWA DO ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA
1. Z chwilą stworzenia filmu i zdjęć z metamorfozy, Laureat przenosi na Organizatora prawa majątkowe do
artystycznego wykonania utrwalonego na filmie i zdjęciach na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego
wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Bluray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
b. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do
obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b powyżej –
nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego
do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
ramach sieci Internet, sieci intranet, platform cyfrowych oraz w innych sieciach teleinformatycznych.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie praw majątkowych do artystycznego wykonania na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji stanowi nagroda uzyskana w Konkursie.
§VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LAUREATA
1. Uczestnik oświadcza, że nie będzie dokonywał jakichkolwiek przeróbek otworów okiennych po wykonaniu
pomiaru przez Organizatora tak, aby do czasu montażu stolarki zachowały one aktualne rozmiary.
2. W przypadku ustalenia, że wielkość lub kształt otworów okiennych na dzień realizacji montażu różni się od
wielkości lub kształtu otworów okiennych z dnia wykonania pomiarów, Organizator będzie uprawniony do
odmowy wydania nagrody i wykonania metamorfozy. W takim przypadku nagroda przepada, a Laureatowi nie
przysługuje prawo do ubiegania się o wydanie kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nagrody lub do
wydania takiej samej lub podobnej nagrody w miejsce nagrody, która przepadła. Postanowienia ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
3. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 2 powyżej lub w §IV ust. 12 lub ust.
15 po wykonaniu pomiaru otworów okiennych i salonu przez Organizatora, Laureat zobowiązany jest wówczas
pokryć wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez Organizatora lub Partnera w związku z
przygotowaniem lub rozpoczęciem metamorfozy salonu, w tym w szczególności koszty produkcji stolarki,
zakupu mebli lub elementów dekoracyjnych, wykonania projektu wnętrza, zakupu materiałów niezbędnych do
wykonania prac remontowych lub montażowych, wykonania prac remontowych lub montażowych stosownie
do stopnia ich zaawansowania.
§VII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinny być składane przez Uczestników pisemnie
na adres: OKNOPLAST Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, lub za pośrednictwem e-maila na adres:
metamorfozy@oknoplast.com.pl nie później niż do dnia 20.10.2017 r. Reklamacje nadane w polskiej placówce
pocztowej przed dniem 20.10.2017 r. lub w dniu 20.10.2017 r, które wpłyną do Organizatora w terminach
późniejszych, uznaje się za wniesione w terminie.
2. Organizator ponosi odpowiedzialności jedynie za wady stolarki, montażu stolarki i prac remontowych.
Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za wady mebli, użytych materiałów oraz elementów
dekoracyjnych, które nie powstały z ich winy. Laureatowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady
stolarki, montażu stolarki i prac remontowych określone w kodeksie cywilnym. Organizator udziela gwarancji
jakości w odniesieniu do stolarki, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, która zostanie wydana
Laureatowi wraz z podpisaniem protokołu odbioru metamorfozy.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika/Laureata oraz opis
przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane na zasadach
i w terminach wynikających z kodeksu cywilnego, a reklamacje z tytułu gwarancji będą rozpatrywane na
zasadach i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik/Laureat zostanie powiadomiony pisemnie.
§VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej oknoplast.com.pl
2. Dane osobowe Uczestników, tj. imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres e-mail i numer telefonu, będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu
przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania nagrody i wykonania
metamorfozy salonu.

3. Dane osobowe Laureata, tj. imię i nazwisko, wizerunek i głos, będą przetwarzane przez Organizatora w celu
nagrania filmu i wykonania zdjęć z metamorfozy.
4. Uczestnikowi/Laureatowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie/wydanie
nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych będzie Organizator, tj.: OKNOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w
Ochmanowie, pod adresem: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.
5. Organizator informuje, iż dane osobowe Laureata takie jak: imię i nazwisko będą opublikowane na stronie
internetowej oknoplast.com.pl
6. Organizator informuje także, iż dane osobowe Laureata takie jak: imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres
e-mail, numer telefonu komórkowego, będą przekazane Partnerowi w celu wykonania przez niego obowiązków
wynikających z Regulaminu, w tym w szczególności w celu realizacji metamorfozy salonu.
7. Partner oświadcza, iż dane osobowe Laureata, tj. imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres e-mail, numer
telefonu komórkowego, będą przetwarzane przez Partnera wyłącznie dla celów związanych z realizacja
metamorfozy salonu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już
nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników za
pośrednictwem strony internetowej oknoplast.com.pl przed wprowadzeniem zmian.
9. Osobą odpowiedzialną za przebieg Konkursu jest Piotr Kuciapski.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2017 r.

Zarząd Oknoplast sp. z o.o.

Załącznik do Regulaminu – Wzór oświadczenia Uczestnika
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko małżonka*:
e-mail:
Telefon:
Adres nieruchomości:
Nr KW nieruchomości:
Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu Konkursu Metamorfoza Salonu, spełniam/y wszystkie
warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie Metamorfoza Salonu, akceptuję/akceptujemy warunki regulaminu i
zobowiązuję/zobowiązujemy się go przestrzegać.
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy jedynym/jedynymi autorem/autorami zdjęć przesłanych w ramach zgłoszenia do Konkursu
Metamorfozy Salonu i są one przejawem mojej/naszej oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, nie naruszają praw
osób trzecich, a autorskie prawa majątkowe do nich nie są obciążone prawami osób trzecich, ani osoby trzecie nie zgłaszają
do nich żadnych roszczeń, a ponadto nie posiadają one jakichkolwiek wad prawnych.
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy jedynym/jedynymi właścicielem/właścicielami nieruchomości budynkowej lub lokalowej,
zlokalizowanej pod adresem wskazanym powyżej, w której znajduje się salon zgłoszony do Konkursu Metamorfoza Salonu,
mający być przedmiotem metamorfozy.
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OKNOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie, pod adresem: Ochmanów 117,
32-003 Podłęże, danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu
Metamorfoza Salonu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i wydania nagrody, w tym wykonania metamorfozy,
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie
danych przeze mnie jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie Metamorfozy Salonu i wydanie
nagrody. Zostałem poinformowany, iż moje dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych będzie Organizator, tj.: OKNOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Ochmanowie, pod adresem:
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże.
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres e-mail,
numer telefonu komórkowego, Partnerowi - Joannie Marciniak-Wróblewskiej prowadzącej działalność gospodarcza pod nazwą
GREEN CANOE Joanna Marciniak-Wróblewska w Niesiołowicach 14, 83-320 Sulęczyno, w celu wykonania przez niego
obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu Metamorfoza Salonu, w tym w szczególności w celu realizacji metamorfozy
salonu.
(własnoręczny podpis) ……………………………………..
(własnoręczny podpis małżonka)* ……………………………………..
*podać/wypełnić/złożyć podpis tylko jeśli Uczestnikiem są małżonkowie

