REGULAMIN KONKURSU „ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT” - VII EDYCJA
Organizatorem i wykonawcą Konkursu jest ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 zł, NIP 927-000-52-36

1. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 22.11.2018r. i trwa do 31.01.2019r. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest
do 28.02.2019r. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31.01.2019 r. (uwzględniana jest data
dostarczenia prac do Organizatora). Konkurs ma charakter międzynarodowy – mogą w nim wziąć udział
osoby reprezentujące pracownie architektoniczne z 7 krajów: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa,
Łotwa i Estonia.
2. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który w ocenie Jury przedstawi propozycję najbardziej spójną
wizualnie i koncepcyjnie, a także wkomponowaną w tkankę miejską – ma być to obiekt, który oddaje moc
piękna architektury i wpisuje się najważniejsze cechy zrównoważonego budownictwa.
3. Zadanie w konkursie
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprezentować dowolny obiekt, gdzie głównym kryterium oceny
będzie design budynku – jego spójność koncepcyjna i wizualna, a także sposób wkomponowania go w
tkankę miejską. W myśl hasła tegorocznej edycji „Moc piękna architektury” należy pokazać obiekty, które
zostały stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. W tej idei zawiera się siedem mocy, które
powinien spełnić nowoczesny budynek: niepalność, komfort termiczny, komfort akustyczny, odporność,
estetyka, paroprzepuszczalność i recykling.

4. Zakres konkursu
4.1 Konkurs kierowany jest do pracowni architektonicznych (konieczne jest wskazanie twórcy lub
twórców bądź głównego projektanta), wykonujących działalność na terenie siedmiu krajów: Polski,
Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii.
Z powyższej grupy wyłonieni zostaną laureaci konkursu.
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4.3 Do konkursu można zgłaszać projekty obiektów zrealizowanych w 2018 roku w dwóch kategoriach:
obiekt nowy i obiekt modernizowany. Można zgłaszać projekty w obu kategoriach. Warunkiem
kwalifikacji prac do konkursu jest także wyeksponowanie w realizacji rozwiązań z wełny skalnej
ROCKWOOL.
4.4 Przesłane do Organizatora Konkursu projekty obiektów zrealizowanych muszą dotyczyć obiektów
zlokalizowanych na terytorium siedmiu krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i
Estonii.
4.5 Konkurs obejmuje wszystkie rodzaje budynków m.in. obiekty użyteczności publicznej, edukacyjne,
oświatowe, komercyjne, budynki jednorodzinne, budynki mieszkaniowe wielorodzinne.
4.6 Uczestnikiem Konkursu może być pracownia architektoniczna

prowadząca swoją działalność na

terytorium krajów: ach (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia).
4.7 Pracownia architektoniczna może zgłosić do konkursu jeden projekt w wybranej kategorii lub po
jednym projekcie w obu kategoriach.
4.8 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ROCKWOOL i członkowie Jury Konkursu oraz
członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji konkursu.
Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów
prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia z pracownikiem.

5. Zgłoszenie do konkursu
5.1 Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5.2 Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej
www.zmienwizjewprojekt.pl
b) Przesłanie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika, dostępnego na stronie
www.zmienwizjewprojekt.pl zawierającego:






Imię i nazwisko osoby zgłaszającej



Nazwę pracowni projektowej i dane personalne twórcy (twórców) bądź głównego projektanta



Telefon kontaktowy



Adres e-mail



Rodzaj obiektu
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Kategorię, w której zgłaszany jest obiekt

Informację, czy jest to obiekt zrealizowany w 2018 roku.

Przesłanie pracy konkursowej zawierającej:

Zasadnicze rysunki, wizualizację projektu lub zdjęcia makiety projektowanego obiektu w
rozdzielczości min. 300 DPI na



Wypełniony formularz z informacjami i danymi technicznymi - informacje na temat
zastosowanych rozwiązań. Opisową charakterystykę obiektu, max 3000 znaków

5.3 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wraz z pracą konkursową podpisanego
oświadczenia, które dostępne jest na stronie www.zmienwizjewprojekt.pl pocztą lub mailem na
adres firmowy podany poniżej.
5.4 Adres wysyłki pracy konkursowej i podpisanego oświadczenia:




Adres e-mail: contest@rockwool.com, tytuł maila: KONKURS ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT (uwaga! –
maksymalny rozmiar wiadomości e-mail – 10 MB)



Adres firmowy: Iga Macewicz, ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131
Cigacice, z dopiskiem KONKURS ZMIEŃ WIZJĘ W PROJEKT.

6. Forma opracowania prac konkursowych
6.1 Prace konkursowe powinny być umieszczone na jednej planszy – plansza powinna zawierać projekt i
zdjęcia obiektu, a także inne informacje, które uczestnik uzna za niezbędne.
a) Prace nadsyłane drogą elektroniczną:









rozmiar pracy 70 x 100cm



projekt graficzny przygotowany w skali 1:1 w rozdzielczości 150 dpi



wszystkie czcionki zamienione na krzywe, praca spłaszczona bez warstw



wszystkie kolory zapisane w CMYK-u



projekt zapisany w jednym z formatów: PDF, TIFF, EPS, JPG



nazwy plików bez polskich znaków typu "ć" itp



max. rozmiar wiadomości 10 Mb - jeżeli przesyłane pliki będą większych rozmiarów prosimy

zaopatrzyć kolejne wiadomości tym samym tytułem

charakterystyka obiektu nie musi być integralną częścią planszy - max. 3000 znaków opisu
 wypełniony formularz Excel z informacjami i danymi dot. pracy konkursowej
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6.3 Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych niezgodnych z
prawdą lub cudzych danych.
6.4 Jeżeli zgłoszenie lub Prace nie będą spełniały wskazanych niżej wymagań, w szczególności jeżeli:






zgłoszenie nie będzie dokonane poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej
www.zmienwizjewprojekt.pl



prace zostaną przesłane w wymiarach innych, niż wymagane,



prace zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę i późniejsze wykorzystanie,



prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,



zgłoszenie wraz z Pracami zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie, to takie
zgłoszenie i Prace uznane zostaną za nieważne i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe działanie doręczycieli, jak i za uszkodzenia
bądź zniszczenia, jakim ulegną Prace podczas ich doręczania na konkurs.
6.6 Organizator nie zwraca Prac dostarczonych na konkurs.

7. Nagrody
7.1 W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody regulaminowe
Nagrody dla architektów:
•

Grand Prix - 1 x 5000 EUR w kategorii „Obiekt nowy”

•

Grand Prix - 1 x 5000 EUR w kategorii „Obiekt modernizowany”

•

3 x 1000 EUR wyróżnienia w kategorii „Obiekt nowy”

•

3 x 1000 EUR wyróżnienia w kategorii „Obiekt modernizowany”

7.2 Do każdej nagrody uzyskanej w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna, obliczona
według następującego wzoru: ([{Wartość Nagrody*10}/9]-Wartość Nagrody), zaokrąglone do pełnej
złotówki), przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.
Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną potrącone przez
Organizatora i przeznaczone na pokrycie przez niego jako płatnika należnego podatku
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dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatek dochodowy będzie
płacony na terenie Polski. ROCKWOOL Polska zastrzega sobie prawo do innego uregulowania zasad
płatności podatku dochodowego, jeśli obowiązek podatkowy powstanie poza terytorium Polski.
7.4 Laureaci nie mogą żądać nagród innych, niż przewidziane niniejszym regulaminem.
7.5 Nagrodę odebrać może tylko laureat konkursu, bądź przedstawiciel zwycięskiego zespołu, nagrody
nie można przekazać osobie trzeciej.
7.6 Jury zastrzega sobie możliwość zmiany liczb nagród w poszczególnych kategoriach.
7.7 Nagrody zostaną przyznane przez Jury konkursu pod przewodnictwem:
• Ewa Kuryłowicz - architekt
• Robert konieczny – architekt
• Jaroslav Dokoupil – architekt
• Péter Reicher- architekt

8. Kryteria oceny
8.1 Nagroda jury – Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:
 Spójność wizualna i koncepcyjna
 Nowatorskość
 Sposób wkomponowania obiektu w tkankę miejską
 Budowa zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, która składa się z siedmiu cech:
niepalność, komfort termiczny, komfort akustyczny, odporność, estetyka,
paroprzepuszczalność, recykling

•

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

9.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zmienwizjewprojekt.pl do
28.02.2019r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
9.2 Nagrody zostaną przekazane laureatom do 30.04.2019 r.
9.3 Pracownia architektoniczna w ciągu czterech dni od daty otrzymania informacji o wygranej
zobowiązana jest przekazać Organizatorowi potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości wręczenia
nagród.
9.4 Uczestnik nie ma prawa do przekazania nagrody.
9.5 Uczestnik traci prawo do nagrody w następujących sytuacjach:
1) w razie braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem

 w razie odmowy przez Uczestnika przyjęcia nagrody.

9.6 Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej.

10. Prawa autorskie

GROUP
ROCKWOOL International A/S, Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Denmark
T: (+45) 46 56 03 00 E: info@ROCKWOOL.com www.ROCKWOOL.com

5

10.1 Uczestnik zobowiązany jest przesłać wraz z pracą konkursową oświadczenie, że jest autorem
nadesłanej pracy i nie narusza ona żadnych praw, bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także
przepisów prawa.
10.2 Uczestnik, zobowiązany jest przesłać wraz z pracą konkursową oświadczenie, że przysługuje mu
wyłączne prawo autorskie do zgłoszonej w konkursie pracy lub uzyskał zgodę podmiotu, której
prawa autorskie przysługują.
10.3 Praca uczestnika, który nie przedstawił Organizatorowi oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 i
10.2 nie będzie brała udziału w Konkursie.
10.4 W przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika pracy
konkursowej, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik.
10.5 Z chwilą doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej wraz z prawidłowym zgłoszeniem do
konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na wykorzystanie przesłanej przez
siebie pracy konkursowej w następujący sposób:
•

zamieszczenie i prezentacja projektów wraz z nazwą obiektu, a także wskazaniem

autora/autorów projektu na stronie konkursowej www.zmienwizjewprojekt.pl









utrwalanie i zwielokrotnianie Prac dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



publiczne prezentowanie prac w siedzibie Organizatora



publiczne prezentowanie prac poza siedzibą Organizatora, w miejscu i czasie przez niego
określonym, jako element wystawy pokonkursowej



zapisywanie prac w pamięci komputera, w celu późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora
na zasadach określonych niniejszym regulaminem



publikowanie prac na stronach internetowych Organizatora



publikowanie prac w czasopismach/publikatorach branżowych (których wydawnictwa są patronami
medialnymi konkursu)



obróbka zdjęć w tym umieszczanie na nich tekstu, kompilacje z innymi pracami

10.6 Laureat konkursu dodatkowo udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie przesłanej przez siebie
pracy konkursowej bez limitu czasowego również w następujący sposób
 wprowadzanie oryginału oraz egzemplarzy, na których utrwalono Prace w dowolnej



liczbie do obrotu w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych
Organizatora
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prezentowanie prac jako ilustracji do kampanii reklamowych prowadzonych przez
Organizatora

10.7

Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie udzielać zgody na wykorzystanie przesłanej

przez siebie pracy konkursowej w wyżej wymienionym zakresie osobom trzecim.
Warunkiem udziału w konkursie jest :


zgoda na prowadzenie przez Organizatorów dokumentacji dziennikarskiej z uroczystości wręczania
nagród, fotografowania i publikowania zdjęć Laureatów Konkursu oraz udostępnienie/publikację




wizerunku Laureatów Konkursu.


zgoda na podanie danych osobowych Laureatów Konkursu (imienia, nazwiska) do publicznej
wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.



Nadsyłając pracę na Konkurs Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.

10.8 Uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób, które
wystąpią przeciwko niemu z powodu naruszenia ich praw autorskich lub nieuprawnionego
rozpowszechniania wizerunku. O ile Strony nie zawrą trójstronnej umowy z w/w osobą, na
podstawie której wyrazi ona zgodę na przeniesienie na Uczestnika konkursu wszelkich zobowiązań o
których mowa powyżej, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zaspokojenia żądań tych osób,
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania od Organizatora. Jeżeli Uczestnik konkursu uzna, że
żądania nie znajdują uzasadnienia, zobowiązuje się do wstąpienia w spór i zwolnienia w tym
zakresie Organizatora z wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem takiego sporu.

11. Dane osobowe

11.1 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest ROCKWOOL Polska
Sp. z o.o., z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS
0000089825, kapitał zakładowy 93.360.220 zł, NIP 927-000-52-36.
11.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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).
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11.3 Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
ldpo@rockwool.com
11.4 Dane uczestników konkursu i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu.
11.5 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
11.6 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływy na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
11.7 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego.
11.8 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi
związane z organizacją konkursu m.in. z wysyłką nagród, wiadomości e-mail do Uczestników konkursu,
działające na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11.9 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
11.10 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z
uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
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12. Reklamacje
12.1 Wszelkie reklamacje związane z konkursem powinny być zgłaszane pisemnie wraz z uzasadnieniem
na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja w sprawie konkursu”. Reklamacje po zakończeniu
konkursu mogą być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ogłoszenia jego wyników na
stronie internetowej Organizatora.
12.2 Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez
Organizatora. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą lub pocztą
elektroniczną.
12.3 Decyzja organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Uwagi końcowe
13.1 Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie ROCKWOOL Polska Sp. z o. o. oraz na
stronie internetowej www.zmienwizjewprojekt.pl
13.2 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.
13.3 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu do dnia zakończenia
nadsyłania Prac konkursowych.
13.4

Niniejszy

regulamin

jest

jawny

i

będzie

udostępniany

na

stronie

konkursu

www.zmienwizjewprojekt.pl

13.5 Biorąc udział w konkursie Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża
nieodwołalną zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
13.6 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.7 Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
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