I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu „Astro Atelier 20th”, zwanego w
dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizatorem Konkursu jest: Aurora Technika Świetlna Marzenna Zacharzewska, Izbica ul.
Leszczowa 3, 05-140 Serock, Regon: 017392509, NIP 536-156-87-24, zwany w dalszej części tego
Regulaminu „Organizatorem”.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs „Astro Atelier 20th” nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Projekty konkursowe należy przesyłać wg zasad określonych w Regulaminie w terminie od 14
sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 16.02.2018 r podczas 4
Design Days w Katowicach.
6. Ilekroć w Regulaminie pojawiają się następujące zwroty i terminy, na potrzeby Konkursu otrzymują
one następujące znaczenie:
a) Uczestnik Indywidualny – czyli pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która spełnia warunek
wymieniony w części II pkt 1 niniejszego Regulaminu.
b) Uczestnik Grupowy – to minimum dwuosobowy zespół pełnoletnich osób fizycznych, które
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz które spełniają warunek wymieniony w części II pkt 1 niniejszego Regulaminu.
c) Projekt – jest to praca zgłoszona do Konkursu, która spełnia wszystkie wymogi tego Regulaminu.
d) Administrator danych - administratorem danych w rozumieniu Ustawy jest Aurora Technika
Świetlna Marzenna Zacharzewska, Izbica, ul. Leszczowa 3, 05-140 Serock, NIP: 536-156-87-24
e) Finał Konkursu – to uroczystość ogłoszenia laureatów Konkursu oraz wręczenia Nagród.
f) Nagrody – nagrody przewidziane w Regulaminie i przyznawane laureatom Konkursu.
g) Produkty – to produkty marki Astro Lighting opisane na stronie www.astrolighting.com
h) Jury – to powołany przez Organizatora zespół arbitrów oceniających zgłoszone przez Uczestników
Projekty, w składzie: 1. Marzenna Zacharzewska – Przewodniczący Jury 2. Przedstawiciel Astro
Lighting – Członek Jury 3. Niezależny ekspert – architekt – Członek Jury
i) Strona Internetowa – strona internetowa Konkursu zamieszczona pod adresem:
http://aurorats.pl/konkurs/
j) Formularz Zgłoszeniowy – to arkusz zgłoszenia Projektu dostępny na Stronie Internetowej
http://aurorats.pl/konkurs/
k) Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 922).
7. Celem konkursu jest promocja produktów marki Astro Lighting.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która zajmuje się projektowaniem lub aranżacją
wnętrz lub też studiuje na kierunku związanym z projektowaniem lub aranżacją wnętrz.
2. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy Indywidualni oraz Uczestnicy Grupowi.
3. Uczestnik w każdej kategorii, o których mowa w punkcie III. 4 Regulaminu może zgłosić jedną
pracę.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie
jakiegokolwiek stosunku prawnego z Organizatorem lub podmiotami uczestniczącymi w organizacji i
przeprowadzaniu konkursu.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie jest możliwa za pośrednictwem e-maila zawierającego skan
własnoręcznie podpisanej deklaracji o rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie. Właściwy do
wysłania rezygnacji adres e-mailowy to: architekci@aurorats.pl
6. Osoba, która zrezygnowała z uczestnictwa w Konkursie traci wszelkie przywileje związane z byciem
Uczestnikiem Konkursu.

III. ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu wnętrza w ramach kategorii
Konkursowych, z wykorzystaniem Produktów brytyjskiego producenta Astro Lighting, opisanych na
stronie www.astrolighting.com
2. W projekcie należy korzystać wyłącznie z asortymentu Astro Lighting (kinkiety, lampy podłogowe,
lampy biurkowe, plafony, oświetlenie sufitowe). Konieczność ta dotyczy opraw oświetleniowych.
Pozostałe elementy wystroju wnętrza nie stanowiące oferty asortymentowej Astro Lighting pozostają
do wyboru Uczestnika.
3. Niezbędne przy projektowaniu pliki 3DS i DWG są zamieszczone na stronie
http://aurorats.pl/konkurs/
4. Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
- łazienka / pokój kąpielowy indywidualnego inwestora o powierzchni powyżej 10 m2
- łazienka hotelowa / w pensjonacie
- salon lub sypialnia indywidualnego inwestora
5. Przyporządkowania projektu do kategorii dokonuje Uczestnik na etapie zgłaszania pracy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia zgłoszonego przez Uczestnika projektu do innej
kategorii, w przypadku gdy odpowiada ona tematyką zawartości zgłoszonej pracy.

IV. WARUNKI NADSYŁANIA PRAC ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie
http://aurorats.pl/konkurs/ oraz przesłać zgłoszenie na adres architekci@aurorats.pl

2. W celu przeprowadzenia konkursu oraz przyznania nagród zbierane są następujące dane zgodnie z
art. 23 ust 1. punkt 1 Ustawy:
a) imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Indywidualnego lub Uczestnika Grupowego, adres e-mail
oraz numer telefonu;
b) adres Uczestnika Indywidualnego lub Przedstawiciela Grupy Uczestników lub Pracowni
architektonicznej bądź projektowej (opcjonalnie);
c) adres do korespondencji Uczestnika Indywidualnego lub Przedstawiciela Grupy Uczestników lub
Pracowni (opcjonalnie).
3. Administrator danych oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane
podmiotom trzecim i są chronione.
4. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
dostępnego na Stronie Internetowej http://aurorats.pl/konkurs/ oraz przesłania go wraz z Projektem
na adres mailowy architekci@aurorats.pl
6. Do formularza należy dołączyć:
a) plik elektroniczny wygenerowany z programu do projektowania wnętrz. Do jednego Projektu
należy dołączyć minimum 4 pliki, maksymalnie 10 plików; wszystkie pliki powinny być spakowane do
jednego pliku w formacie ZIP lub RAR;
b) krótki opis projektu - również spakowany z pozostałymi plikami do jednego pliku w formacie ZIP
lub RAR;
7. 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 50
MB;
b) wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku w formacie ZIP lub RAR;
8. W przypadku rejestracji Uczestnika Grupowego zgłoszenia dokonuje lider grupy, a pozostali
członkowie zespołu powinni być wyszczególnieni w dołączonym opisie projektu.
9. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany:
a) podać w opisie Projektu nawę lub nazwy wykorzystanych produktów Astro Lighting,
b) zaakceptować Regulamin Konkursu,
c) oświadczyć, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do Projektu zgłoszonego w
Konkursie,
d) oświadczyć, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do dokumentujących Projekt
materiałów graficznych,
e) wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonego Projektu w zakresie i na
zasadach określonych w Regulaminie,

f) Wyrazić zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną publikację zgłoszonego Projektu, z oznaczeniem
swojego autorstwa i respektowaniem osobistych praw autora, na wszelkich polach eksploatacji, m.in.
na Stronie Internetowej http://aurorats.pl/konkurs/ , na stronie www.aurorats.pl , na portalu
https://www.facebook.com/Auroratspl/ , we wszelkich formach promocyjno-reklamowych w
Internecie, w prasie, radiu oraz telewizji (m.in. wystawy, publikacje prasowe, publikacje
elektroniczne) związanych z Konkursem; Uczestnik jest również zobowiązany wyrazić zgodę na
opublikowanie, w przypadku wygranej w jednej z Konkursowych kategorii, jego danych w postaci
imienia oraz nazwiska na Stronie Internetowej oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających z podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych.
11. Z udziału w konkursie wyłączone są Projekty, które naruszają prawa lub dobra osobiste osób
trzecich, naruszają ogólnie przyjęte normy obyczajowe, zawierają treści pornograficzne, rasistowskie,
faszystowskie, obsceniczne i powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne, zawierają przemoc
lub obrażają uczucia innych osób, w tym uczucia religijne.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu oraz pozbawienia prawa do
Nagrody (Nagród) osób, które naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. KRYTERIA OCENY PRAC
1. Oceny prac dokonuje powołane Jury.
2. Jury ocenia wyłącznie prace spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.
3. Prace przedstawiane są Jury anonimowo.
4. Decyzje Jury mają charakter wiążący i ostateczny. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

VI. NAGRODY
1. O zwycięstwie laureaci zostaną poinformowani podczas Forum Dobrego Designu w Warszawie 6go grudnia 2017 oraz drogą mailową. Lista laureatów pojawi się także na stronie Internetowej
http://aurorats.pl/konkurs/
2. Przewidziane nagrody.
- Organizator przewiduje po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii
a) nagroda główna w kategorii - łazienka / pokój kąpielowy indywidualnego inwestora o powierzchni
powyżej 10 m2 – dla Uczestnika Indywidualnego lub Uczestnika Grupowego – trzy rocznicowe lampy
Atelier 20th, każda w niepowtarzalnej, limitowanej wersji kolorystycznej,
b) nagroda główna w kategorii - łazienka hotelowa / w pensjonacie - dla Uczestnika Indywidualnego
lub Uczestnika Grupowego – trzy rocznicowe lampy Atelier 20th, każda w niepowtarzalnej,
limitowanej wersji kolorystycznej,
c) nagroda główna w kategorii - salon lub sypialnia indywidualnego inwestora - dla Uczestnika
Indywidualnego lub Uczestnika Grupowego – trzy rocznicowe lampy Atelier 20th, każda w
niepowtarzalnej, limitowanej wersji kolorystycznej.

3. Nagrody przyznane przez Organizatora zostaną przekazane zwycięzcom spełniającym warunki
niniejszego Regulaminu. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z roku 2000, nr 14 poz. 176 ze zm.). Do danej kwoty nagrody rzeczowej zostanie
doliczona dodatkowa kwota stanowiąca 11,11% jej wartości, przy czym dodatkowa kwota nie
podlega wypłacie, lecz zostaje przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego podatku od
nagród.
4. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród określonych w pkt VI niniejszego
Regulaminu.

VII. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, a
po jego zakończeniu zostaną usunięte.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i
uzyskania nagród w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są i chronione zgodnie Ustawą i rozporządzeniami
wydanymi na jej podstawie. Uczestnik Konkursu zachowuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych, prawo do ich zmieniania, uzupełniania, poprawiania i usuwania. Dane te nie będą
przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim.
5. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich wizerunków uwiecznionych na
materiałach zdjęciowych oraz filmowych do celów promocyjnych Konkursu. Wyrażenie zgody w
powyższym zakresie jest warunkiem udziału w Konkursie.
6. Każdy z Uczestników Konkurs, oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz majątkowe do
Projektu zgłoszonego w Konkursie oraz dokumentujących go materiałów.
7. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego, oświadcza, że
udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie zgłoszonego
Projektu, z oznaczeniem jego autorstwa, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na Stronie
Internetowej Konkursu, we wszelkich formach promocyjno-reklamowych w Internecie, w prasie,
radiu i telewizji (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. Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest warunkiem udziału w Konkursie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu i rejestracja Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
4. Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail:
architekci@aurorats.pl
5. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą kierować w postaci skanu pisemnej reklamacji na
adres e-mail: architekci@aurorats.pl w terminie 14 dni od dnia zaistnienia reklamowanej
okoliczności, nie później jednak niż do dnia 30.12.2017 r. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć
reklamacje 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.
6. Skan pisemnej reklamacji powinien zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer
telefonu oraz adres e-mail, wskazanie reklamowanej okoliczności wraz z uzasadnieniem, a także
czytelny podpis Uczestnika składającego reklamację. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po
upływie terminu wskazanego w części VIII pkt 5 Regulaminu nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 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.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej
http://aurorats.pl/konkurs/

