ANEKS NR 1
Do regulaminu POiD Building Awards 2021
§ 1.
Organizator postanowił zmienić Regulamin konkursu POiD Building Awards 2021 (dalej jako
„Regulamin”) w ten sposób, że:
1) w pkt IX „TERMINARZ KONKURSU”:
a) zmianie ulega ustęp 2 i otrzymuje brzmienie:
„Okres zgłaszania Realizacji potrwa od 01.02.2021 r. do 07.05.2021 r.”
§ 2.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3.
Aneks wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o
wprowadzonych zmianach do Uczestników.
§ 4.
Tekst jednolity regulaminu stanowi Załącznik do niniejszego Aneksu.

Załącznik do Aneksu nr 1
REGULAMIN
POiD Building Awards 2021
Inicjatorem konkursu jest Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), największa polska organizacja
zrzeszająca producentów branży stolarki otworowej oraz automatyki. Konkurs ma na celu
prezentację najlepszych rozwiązań stolarki budowlanej oraz automatyki budynkowej, w kontekście
zrealizowanych projektów architektonicznych.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „POiD Buliding Awards
2021”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Właścicielem marki i logotypu „POiD Building Awards" jest Organizator Konkursu: Polskie Okna i
Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów, ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219
Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000169192, numer NIP 524 2485676, numer REGON 015638892.
3. Na zlecenie POiD, Koordynatorem Konkursu jest Jobdone marketing & sales support z siedzibą w
Puszczykowie (62-040 Puszczykowo), przy ul. Czarnej 4/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze REGON 301493060, o numerze NIP 777-13590-62, zwany w dalszej części niniejszej Regulaminu „Koordynatorem”. Do obowiązków
Koordynatora należy:
a) koordynowanie działań w ramach Konkursu,
b) współpraca z Organizatorem w zakresie realizacji Konkursu,
c) nadzór nad prawidłowym działaniem Strony Internetowej Konkursu,
d) przygotowanie rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia jego wyników.
4. Na zlecenie POiD, za realizację PR odpowiada The Imagine, Magdalena Woźniak, z siedzibą w
Kunów 131, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o numerze REGON 369297712, o numerze NIP 7343003007. Do jej obowiązków
należy:
a) Współpraca z Organizatorem i Koordynatorem Konkursu
b) Opracowanie treści na potrzeby promocji i PR
c) Realizacja mediaplanu
5. Przekazującym Nagrody w rozumieniu art. 919 k.c. jest Związek Polskie Okna i Drzwi.
6. Niniejszym Organizator oświadcza, że Konkurs „POiD Building Awards 2021” nie jest grą losową,
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku,
ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.
II. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Konkursu otrzymują
one następujące znaczenie:

Uczestnik Konkursu - firma z segmentu stolarki otworowej lub jej automatyki, której produkty
wykorzystano w realizacji architektonicznej i obiektowej, oddany do użytku na przestrzeni ostatnich
trzech lat, tj. od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. oraz spełniająca warunek wymieniony w części IV pkt 1
niniejszego Regulaminu.
Finalista - firma z segmentu stolarki otworowej lub automatyki budynkowej, która drogą obrad Jury
została wytypowana jako zwycięzca podkategorii w określonej kategorii konkursowej, w której
zgłaszała Realizację.
Zespół Nadzorujący - grupa ekspertów, weryfikująca zgłoszone Realizacje pod kątem poprawności z
postanowieniami regulaminu.
Realizacja - budynek architektoniczny lub obiekt budowlany, zgłoszony do Konkursu, spełniający
wszystkie wymogi wymienione w części VI niniejszego Regulaminu.
Finał Konkursu - uroczysta gala podsumowująca Konkurs, podczas której spośród finalistów zostaną
ogłoszeni laureaci nagród finałowych.
Strona Internetowa - strona internetowa Konkursu zamieszczona pod adresem:
www.buildingawards.poid.eu
Formularz Zgłoszeniowy - arkusz zgłoszenia Realizacji dostępny na Stronie Internetowej Konkursu po
rejestracji i zalogowaniu się.
III. JURY
1. Jury składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącej.
2. Członkowie Jury oraz Przewodnicząca powoływani są przez Organizatora.
3. W skład osobowy Jury wchodzą:
I.
Prof. dr hab. Inż. Ewa Kuryłowicz – Przewodnicząca Jury
II.
Dr inż. arch. Monika Arczyńska - Członkini Jury,
III.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński - Członek Jury,
IV.
Mgr inż. arch. Karol Fiedor - Członek Jury,
V.
Dr Inż. Szymon Firląg - Członek Jury,
4. Komisarzem konkursu ze strony Organizatora jest Paweł Wróblewski, Dyrektor Zarządzający
Związku POiD.
IV. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu mogą zostać producenci wyrobów stolarki otworowej lub producenci
systemów automatyki działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnik w każdej kategorii konkursowej może zgłosić dowolną liczbę Realizacji.
3. Uczestnik Konkursu może przedstawić w Konkursie wyłącznie materiały, do których przysługują
mu pełne prawa autorskie lub posiada zgodę autorów na ich udostępnianie w Konkursie.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie jest możliwa za pośrednictwem Strony Internetowej. Po
kliknięciu w opcję „Usuń konto”, dostępnej w panelu „Moje konto”, zostanie uruchomiona
procedura usunięcia wszystkich zgłoszonych Realizacji oraz danych Uczestnika.

5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Konkursie, traci wszelkie przywileje związane z byciem
Uczestnikiem Konkursu, włączając w to uzyskany status Finalisty. Opłata zgłoszeniowa za złożone
Realizacje nie podlega refundacji.
V. ZADANIE I KATEGORIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu Realizacji, w której wyroby stolarki budowlanej lub ich
automatyka stanowią innowacyjne, pionierskie lub szczególnie złożone rozwiązanie. Do konkursu
można zgłosić Realizacje architektoniczne lub obiekty budowlane, oddane do użytku w
poprzednich trzech latach kalendarzowych (tj. od 01.01.2018 do 31.12.2020).
2. Przesłane Realizacje na etapie zgłaszania Uczestnik ma obowiązek przyporządkować do poniższych
kategorii i podkategorii:
a) Okna i drzwi balkonowe – elementy budowlane (ruchoma lub stała część) do zamykania
otworu w ścianie lub pochyłym dachu, który umożliwia dopływ światła i może zapewnić
wentylację; składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub
ruchomych), lub z samej oszklonej ościeżnicy.
· Domy jednorodzinne
· Domy wielorodzinne
· Budynki użyteczności publicznej
· Renowacje
b) Drzwi zewnętrzne i bramy – elementy budowlane do zamykania otworu w ścianie, które
umożliwiają dostęp lub przejście osób pieszych i które w stanie zamkniętym mogą
umożliwiać przepuszczanie światła; oddzielają one stronę zewnętrzną budynku od jego
wnętrza.
· Domy jednorodzinne
· Domy wielorodzinne
· Budynki użyteczności publicznej
· Renowacje
c) Drzwi wewnętrzne – element budowlany do zamykania otworu w ścianie, który
umożliwia dostęp lub przejście osób pieszych i który w stanie zamkniętym może
umożliwiać przepuszczanie światła. Przeznaczony do użytku wewnątrz budynków.
· Domy jednorodzinne
· Domy wielorodzinne
· Budynki użyteczności publicznej
· Renowacje
d) Automatyka Budynkowa i Smart Home – zestaw technik i systemów, które umożliwiają
osiągnięcie automatyzacji różnych obiektów w domu. Za pomocą tych systemów można
łączyć różne usługi i udogodnienia w budynku i zarządzać nimi zdalnie lub automatycznie,
nawet spoza budynku.
· Domy jednorodzinne
· Domy wielorodzinne
· Budynki użyteczności publicznej
e) Rozwiązania fasadowe – elewacja budynku niemająca funkcji nośnej i stanowiąca
jedynie przegrodę cieplną i funkcjonalną. Ściana taka mocowana jest do stropów, ścian

poprzecznych lub słupów konstrukcyjnych i przenosi jedynie ciężar własny i parcie wiatru,
nie biorąc udziału w odprowadzaniu obciążeń z zasadniczej części budowli.
· Budynki użyteczności publicznej
3. Zgłaszane Realizacje mogą znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej
granicami.
4. Organizator za zgodą Uczestnika zgłaszającego Realizację zastrzega sobie prawo do przesunięcia
zgłoszonej Realizacji do innej kategorii lub podkategorii, jeśli tematyka zawartości zgłoszonej
Realizacji jej nie odpowiada.
VI. WARUNKI NADSYŁANIA REALIZACJI ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu, należy dokonać rejestracji na Stronie Internetowej:
www.buildingawards.poid.eu
2. Dokonując rejestracji, Uczestnik jednocześnie:
a) podaje pełną nazwę firmy zgłaszającej Realizację oraz imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za kontakt ws. konkursowych, NIP, adres e-mail, numer telefonu oraz
adres do korespondencji,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora w
celu organizacji Konkursu, oświadczając jednocześnie, że został poinformowany o
postanowieniach zawartych w części X Regulaminu dotyczących ochrony danych
osobowych,
c) może wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych kontaktowych w celu otrzymywania
informacji handlowej od Organizatora.
3. Wszystkie produkty stolarki budowlanej, których użyto w zgłaszanych Realizacjach muszą zostać
zamontowane zgodnie z założeniami programu Dobry Montaż prowadzonego przez Związek
Polskie Okna i Drzwi. Promowanymi rozwiązaniami jest montaż warstwowy oraz montaż w
warstwie izolacji. Więcej informacji: https://dobrymontaz.com/ .
4. Zgłoszenie Realizacji jest płatne:
a) Dla firm niezrzeszonych w Związku POiD opłata zgłoszeniowa wynosi 700 PLN za pierwszą
zgłoszoną Realizację oraz 350 PLN za każdą następną zgłoszoną Realizację,
b) Dla członków POiD opłata zgłoszeniowa wynosi 500 PLN za pierwszą zgłoszoną Realizację
oraz 250 PLN za każdą następną zgłoszoną Realizację. Do uregulowania opłaty
zgłoszeniowej można wykorzystać II część składki członkowskiej POiD za rok 2020.
5. Opłata za zgłoszenie projektu zostanie rozliczona na podstawie faktury wystawionej przez POiD
w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia Realizacji. Zgłoszone Realizacje będą widoczne w aplikacji
konkursowej po uiszczeniu wpłaty i przesłaniu potwierdzenia przelewu środków.
6. Wszelkie dane mogą zostać zmienione w trakcie trwania Konkursu w panelu „Moje konto”,
w zakładce „Edycja danych”.
7. Zgłoszenie Realizacji następuje poprzez wypełnienie formularza on-line, dostępnego po rejestracji
i zalogowaniu się na Stronie Internetowej. Formularz jest aktywny przez cały czas trwania
konkursu.
8. Wprowadzenie zmian w Formularzu Zgłoszeniowym będzie niemożliwe po weryfikacji zgłoszenia
przez Zespół Nadzorujący. Okres weryfikacyjny wynosi 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
Realizacji.
9. Do formularza należy dołączyć:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

10.
11.

12.

13.
14.

nazwę Realizacji,
dokładny adres Realizacji (z wyłączeniem inwestycji prywatnych),
rok rozpoczęcia i zakończenia projektu,
rok oddania Realizacji do użytku,
opis i charakterystykę Realizacji,
opis i charakterystykę produktów użytych w Realizacji,
nazwę użytych produktów oraz ich ilość,
opis i charakterystykę technologii montażu oraz uzasadnienie dotyczącego
wykorzystanego rozwiązania,
i) nazwę i adres pracowni architektonicznej z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), jeśli
wyraziła na to zgodę
j) inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi, jeśli wyraził na to zgodę (e-mail, telefon),
k) firmę montującą produkty stolarki budowlanej w Realizacji oraz adres z danymi
kontaktowymi, jeśli wyraziła na to zgodę,
l) zdjęcia, ewentualnie video (do jednego zgłoszenia można dołączyć minimum 5,
maksymalnie 10 plików graficznych oraz 1 plik video),
m) autorów zdjęć inwestycji.
Na etapie załączania zdjęć należy wybrać zdjęcie wiodące, które w najlepszy sposób prezentuje
Realizację.
Dołączane pliki powinny spełniać następujące kryteria:
a) W przypadku plików graficznych: dopuszczalne formaty plików to jpg i png. Wymagana
minimalna rozdzielczość pliku to 1920x1080, 72 dpi. Maksymalna wielkość pojedynczego
pliku to 5 MB.
b) Załączane pliki graficzne muszą być bardzo dobrej jakości oraz muszą mieć charakter
anonimowy - bez znaków i logotypów umożliwiających identyfikację autorów zgłoszonych
materiałów.
c) W przypadku filmów w stosownym polu formularza należy podać link do filmu
zamieszczonego on-line (np. na portalu YouTube, Vimeo). Czas trwania filmu powinien być
nie dłuższy niż 10 minut.
Wysyłając pliki konkursowe, Uczestnik jednocześnie:
a) wybiera stosowną kategorię oraz podkategorię;
b) oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych materiałów, w
tym zdjęć, materiałów video lub posiada uprawnienia od autorów do dysponowania tymi
materiałami dla celów określonych w Konkursie, a także odpowiednie zgody
właścicieli/inwestorów obiektu budowlanego,
c) wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną publikację zgłoszonej Realizacji, z
oznaczeniem autorstwa i respektowaniem osobistych praw autora, o których szerzej
mowa w części X pkt 6 i 7 niniejszego Regulaminu,
d) wyraża zgodę na opublikowanie, w przypadku uzyskania tytułu laureata Konkursu, jego
danych w postaci nazwy firmy na Stronie Internetowej oraz na profilu Organizatora w
serwisie Facebook, o której szerzej mowa w części X pkt 3 niniejszego Regulaminu.
Jednym z obligatoryjnych warunków pozytywnej weryfikacji zgłoszonej Realizacji jest opłacenie
faktury za opłatę wpisową, wystawionej przez Związek POiD.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich zdarzeń wynikających z podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych.

15. Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z czasem trwania Konkursu, o którym szerzej mowa w części
IX niniejszego Regulaminu.
16. W Konkursie biorą udział jedynie zgłoszenia kompletne, tj. zawierające wszystkie obowiązkowe
elementy znajdujące się w formularzu przypisanym do danej kategorii.
17. Realizacja zgłoszona w danej kategorii przez jedną firmę może zostać zgłoszona przez producenta
innego typu produktów z właściwym określeniem rodzaju produktów w innej kategorii.
18. Z udziału w Konkursie wyłączone będą Realizacje, które naruszają prawa lub dobra osobiste osób
trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, powszechnie uznawane za obraźliwe lub
wulgarne, zawierają przemoc lub obrażają uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu oraz pozbawienia prawa do Nagrody
(Nagród) Uczestników, którzy naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu.
VII. KRYTERIA OCENY
1. Oceny Realizacji i wyboru Zwycięzców dokonuje powołane przez Organizatora Konkursu Jury, za
wyjątkiem kategorii „Nagroda publiczności”. Nagrodę publiczności przyznaje się w drodze
otwartego głosowania przeprowadzonego na stronie internetowej Organizatora Konkursu
www.poid.eu.
2. Jury ocenia wyłącznie zgłoszenia spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy, którzy uzyskają status Finalisty Konkursu zostają automatycznie zakwalifikowani do
Finału Konkursu. Zakwalifikowanie do Finału Konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem
Nagrody Finałowej.
4. Decyzje Jury mają charakter wiążący i ostateczny. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
VIII. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Finaliści zostaną wyłonieni przez Jury do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.
2. O zwycięstwie finaliści zostaną poinformowani drogą mailową. Lista finalistów pojawi się także na
Stronie Internetowej oraz profilu POiD w serwisie Facebook.
3. W każdej kategorii przewiduje się nagrodzenie jednego laureata.
4. Zdobywcy nagród finałowych otrzymają spersonalizowaną statuetkę, pakiet promocji w mediach
branżowych oraz możliwość posługiwania się znakiem laureata dedykowanym zwycięzcom POiD
Building Awards 2021.
5. Nagrody finałowe zostaną przekazane laureatom podczas Gali Finałowej.
6. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu będzie mecenat nad dedykowanym programem
CSR-owym, który laureaci poszczególnych kategorii zorganizują przy współpracy ze Związkiem
POiD. Program skierowany do szkół kierunkowych oraz studentów architektury odbędzie się z
dużym udziałem merytorycznym mecenasów przy wykorzystaniu ich produktów.
7. Nagrody konkursowe, które przyznaje Związek Polskie Okna i Drzwi, zostaną przekazane
zwycięzcom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
IX. TERMINARZ KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.02.2021 r.
2. Okres zgłaszania Realizacji potrwa od 01.02.2021 r. do 07.05.2021 r.

3. Maksymalnie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu zgłaszania, jury oceni wszystkie
Realizacje konkursowe.
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas gali finałowej, która odbędzie się na Kongresie
Stolarki Polskiej 2021.
X. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także na potrzeby
komunikacji marketingowej z Związkiem Polskie Okna i Drzwi, również w przyszłości, zaś w
przypadku składanych reklamacji - w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania nagród w Konkursie.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu
organizacji i realizacji Konkursu pod nazwą „POiD Building Awards 2021”.
a) Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
b) Uczestnik w każdej chwili może wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć
pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości
dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora.
c) Przetwarzaniu będą podlegać dane osobowe przedstawione w części VI niniejszego
Regulaminu.
d) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, podmiotom wskazanym w
pkt I. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom
państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na
podstawie przepisów prawa.
e) Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
− okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci imienia, nazwiska,
adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
− okres 5. lat po zakończeniu Konkursu dla danych w postaci wizerunku.,
− lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia
usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
f) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagród.
g) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również
przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa
członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
h) Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i)

Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika
Konkursu w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników Organizatora.

3. Wszelkie zgody mogą zostać zmienione i/lub cofnięte w panelu „Moje konto” w zakładce „Moje
zgody”.
4. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego o którym mowa
w części VI niniejszego Regulaminu będzie miał możliwość wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenie
właściwego checkboxa) na opublikowanie, w przypadku uzyskania tytułu laureata Konkursu, jego
danych w postaci nazwy firmy na Stronie Internetowej www.buildingawards.poid.eu oraz na
profilu
Organizatora
w
serwisie
Facebook
pod
adresem
https://www.facebook.com/POiDstolarkabudowlana. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie
warunkuje uczestnictwa w Konkursie.
5. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą rejestracji na Stronie Internetowej
www.buildingawards.poid.eu, będzie miał możliwość wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenie
właściwego checkboxa) na wykorzystywanie jego danych kontaktowych w celach otrzymywania
informacji handlowej od Organizatora. Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje
uczestnictwa w Konkursie.
6. Finaliści Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunków uwiecznionych na materiałach
zdjęciowych oraz filmowych do celów promocyjnych Konkursu.
7. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oświadcza
(poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa), iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe
do Realizacji zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących go materiałów zdjęciowych,
rysunkowych oraz filmowych lub zgodę na ich wykorzystywanie. W przypadku wystąpienia przez
osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej,
Uczestnik zgłaszający Realizację zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z
tego tytułu. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oświadcza
(poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa), iż udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną i
nieograniczoną publikację zgłoszonej Realizacji, z oznaczeniem autorstwa i respektowaniem
osobistych praw autora na Stronie Internetowej Konkursu oraz we wszelkich formach promocyjnoreklamowych (m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje elektroniczne) związanych z
Konkursem, w tym również utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w
całości lub części, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak też po jego zakończeniu, bez ograniczeń
terytorialnych. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie.
9. Wszelkie zgody mogą zostać zmienione/cofnięte w dowolnym momencie za pośrednictwem
panelu „moje konto” w zakładce „Akceptuję”.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Zespół Nadzorujący
powołany przez Organizatora.

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
5. Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail:
buildingawards@poid.eu lub pod numerem telefonu: +48 662 015 830 (infolinia czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00).
6. Reklamacje dotyczące Konkursu należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail:
buildingawards@poid.eu nie później niż 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Organizator
zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i poinformować o wyniku ich rozpatrzenia
pisemnie w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie
Uczestnikom. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu
oraz adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, a także czytelny podpis Uczestnika
składającego reklamację. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie terminu wskazanego
w części XI pkt 5 niniejszego Regulaminu nie podlegają rozpatrzeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w
szczególności pocztę oraz firmy świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi
telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, jak i Finału, z powodu zdarzeń siły wyższej.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika, na skutek
których nie wykorzystał on Nagrody. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
spóźnienia Uczestnika, uniemożliwiające udział w Finale, chociażby powyższe nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Uczestnika.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie
trwania Konkursu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora
pisemnej informacji o wprowadzonych zmianach do wszystkich Uczestników.
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej, a także w
siedzibie Organizatora.

