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REGULAMIN KONKURSU CADVENT INWENCJE 2017 

 

 
§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu (zwany dalej "Konkurs") jest LINDAB spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruchowie, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000043661, posiadająca REGON 810539628, NIP: 8520400158 (dalej „LINDAB” lub 

„Organizator”). 

2. LINDAB w zakresie swojej działalności opracowuje, wytwarza, wprowadza na rynek i 

dystrybuuje produkty oraz uproszczone rozwiązania systemowe dla klimatyzacji oraz 

wentylacji, dalej "Rozwiązania LINDAB". 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: 

„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Celem Konkursu jest wyróżnianie i promowanie projektantów, których projekty 

instalacji wentylacyjnych charakteryzujących się innowacyjnością, niestandardowymi 

rozwiązaniami a także wykorzystaniem pełnej gamy możliwości produktów Lindab. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.  

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA,  
WYMOGI DOTYCZĄCE PROJEKTU KONKURSOWEGO i ZGŁOSZENIA 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia i posiadającą pełną zdolność do 

czynności prawnych osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W konkursie może brać udział zespół projektowy, wówczas w formularzu 

zgłoszeniowym należy podać dane reprezentanta zespołu (dalej: ”Reprezentant”). 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora jak również członkowie 

ich rodzin oraz osoby najbliższe. Projekt może być zgłoszony wyłącznie przez autora. 

3. Zgłoszenie projektu odbywa się drogą elektroniczną i musi zawierać wypełniony 

formularz zgłoszeniowy, a także czytelny projekt możliwy do odczytania przez 

Organizatora. 

4. Zgłoszenia konkursowe mogą być przesłane jako plik AutoCad lub skan papierowego 

projektu. 

5. Projekty będą oceniane pod względem innowacyjności, energooszczędności, 

optymalizacji, stopnia skomplikowania projektu, a także kreatywnego i efektywnego 

wykorzystania produktów Lindab i stopnia udziału treści związanych z rozwiązaniami 

Lindab. 
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§3 

 ORGANIZACJA KONKURSU – PRZEBIEG KONKURSU 

1. Projekty mogą być zgłaszane najpóźniej do 28 lutego 2018 roku. 

2. Projekt oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: 

jakub.jankowski@lindab.com. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018 roku.  

4. Wyboru najciekawszych prac dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 

trzej reprezentanci LINDAB: 

a) Pan Jakub Jankowski,  

b) Pan Wojciech Dworakowski, 

c) Pan Maciej Borkowski. 

 

5. W wypadku braku możliwości udziału wskazanej w §3 pkt 4 Regulaminu osoby w 

Komisji Konkursowej Zarząd Organizatora wskaże inną osobę do udziału w Komisji 

Konkursowej spośród pracowników LINDAB. 

6. Komisja Konkursowa wybierze spośród swojego grona Przewodniczącego. 

7. Komisja Konkursowa gremialnie oceni Projekty i wybierze sześć najciekawszych, które 

w największym stopniu spełniają kryteria wskazane w §2 pkt 5 Regulaminu, a spośród 
nich wyłoni: 3 (trzy) najlepsze prace, które otrzymają nagrody główne oraz 3 (trzy) 

prace wyróżnione, które otrzymają nagrody dodatkowe. 

8. Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do dochowania tajemnicy   

w sprawach dotyczących prac Komisji Konkursowej.  

9. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do dnia 31 marca 2018 roku poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora: www.lindab.pl. Uczestnicy 

Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych oraz projektu na 

stronach organizatora oraz w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych 

środkach masowego przekazu.  

10. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów jest ostateczna.  

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwielokrotnianie Projektu w celu jego oceny 

przez Komisję Konkursową (dowolnymi środkami, w tym elektronicznymi), 

przechowywanie przez Organizatora złożonego do Konkursu projektu w pamięci 

komputerów oraz jego przesyłanie w systemie wewnętrznym LINDAB (sieć intranet) w 

trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu. 

 

 
§4 

NAGRODY 

1. Nagrody zostaną przyznane po rozstrzygnięciu Konkursu. 

2. Organizator przewidział następujące nagrody dla laureatów:  

http://www.kametsa.eu/
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1 miejsce - nagroda pieniężna 5 000 zł  

2 miejsce - nagroda pieniężna 3 000 zł  

3 miejsce - nagroda pieniężna 2 000 zł 

4 miejsce (wyróżnienie) - roczna licencja CADvent o wartości 1200 zł 

5 miejsce (wyróżnienie) - roczna licencja CADvent o wartości 1200 zł 

6 miejsce (wyróżnienie) - roczna licencja CADvent o wartości 1200 zł 

3. Dodatkowo każdy uczestnik, który zgłosi swój projekt otrzyma komplet gadżetów dla 

projektantów oraz 40% rabat na zakup licencji CADvent. 

4. Nagrody zostaną rozdane w siedzibie LINDAB lub przesłane na adresy podane przez 

Laureata Konkursu w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie w terminie 30 dni od daty 

ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. W przypadku prac grupowych nagroda przyznawana jest wyłącznie Reprezentantowi 

zespołu. 

6. Nagrody zostaną przekazane w formie kart przedpłaconych. Przed odbiorem laureat 

musi wypełnić protokół odbioru nagrody w którym zobowiąże się do uregulowania 

podatku za nagrodę we własnym zakresie. 

§5 

DODATKOWE POSTANOWIENIA 

1. Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem  w Konkursie.  

2. LINDAB ma prawo wykorzystywania Projektów zgłoszonych w ramach konkursu i 

informacji o autorze w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora w 

Internecie, prasie i materiałach reklamowych, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę 

z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu. Za wykorzystanie projektów w tym zakresie 

nie przysługuje uczestnikowi żadne wynagrodzenie.   

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

   

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest LINDAB. Podane 

przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Uczestników Konkursu swoich 

danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin obowiązuje od 01.03.2017.   


