
 

 

KONKURS: Akwarium dekoracją wnętrza 

 

Ogłaszamy konkurs na najładniejszą wizualizację „Akwarium dekoracją wnętrza” 

Praca może być: 

- prezentacją wykonaną w programie do projektowania wnętrz, 

- zdjęciem istniejącej dekoracji akwarystycznej. 

 

Termin nadsyłania prac od 07.06.2016 do 06.07.2016 

Prace wysyłamy na adres: kontakt@aquariumproject.pl 

Każdy uczestnik konkursu nadsyłając swoje prace jednocześnie akceptuje warunki regulaminu. 

 

Regulamin 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu „Akwarium dekoracją wnętrza” jest aquariumproject.pl 

 

II. Uczestnik 

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która do projektu dołączy 

oświadczenia: 

- Oświadczam, że posiadam wszystkie prawa autorskie do zdjęcia i wykonanego projektu, 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie projektu 

do celów promocyjnych awuariumproject.pl 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

udziału w konkursie. 

 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania projektu w wyznaczonym terminie.  

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na warunki regulaminu i bierze odpowiedzialność za 

powyższe oświadczenia. 

 

 

   



III. Kategoria tematyczna 

Wyróżniamy 3 kategorii pomieszczeń: 

1) w biurze, 

2) sypialni, salonie, pokoju dziecięcym 

3) miejscu użyteczności publicznej (stomatolog, fryzjer, sklep z zabawkami, itp.) 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do potwierdzenia oświadczeń z punktu  

II regulaminu. 

3. Każdy uczestnik może wysłać 3 projekty – po jednym w każdej kategorii. 

4. Uczestnik konkursu przez udział w konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej 

licencji do swojego projektu na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych. 

5. Każdy uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, iż akceptuje Regulamin oraz 

wszystkie warunki konkursu. 

6. Wszystkie nadesłane prace muszą być w formacie JPG, a projekt i wykorzystane  

w nim zdjęcia powinny być wyraźne, ostre, odpowiednio nasycone barwami,  brak 

odblasków i innych elementów pogarszających jakość projektu. Wielkość projektu nie 

może być mniejsza niż 1024 x 768. 

7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu. 

 

V. Ocena projektu 

1. Prace będą rozstrzygane 3 różnych kategoriach.  

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

aquariumpproject.pl 

3. Decyzja Jury jest ostateczna 

 

VI. Nagrody 

I miejsce : komplet nawozów AP oraz rabat 30% na dowolne oświetlenie AP 

II miejsce : 3 dowolne nawozy AP oraz rabat 20% na dowolne oświetlenie AP 

III miejsce : 2 dowolne nawozy AP oraz rabat 10% na dowolne oświetlenie AP 

 

VII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli treść Zgłoszenia będzie 

sprzeczna z prawem, będzie naruszać Prawa osób trzecich, będzie sprzeczna  

z dobrymi obyczajami , albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą 

powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów 

określonych w zdaniu poprzednim.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezdolność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika konkursu. 



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 

w komunikacji z Uczestnikami konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny.  

 

VIII. Odpowiedzialność uczestnika 

1. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność prawną za zgłoszenie pracy, do której  

w całości nie posiada praw autorskich. 

2. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność prawną za naruszenie praw osób 

trzecich. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych 

Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.) jest aquariumproject.pl. Informacje dotyczące Uczestników mogą być 

przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu 

do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków  

w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody  

w Konkursie.  

2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną 

automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.  

 

 


