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REGULAMIN KONKURSU „Loft Decora inspiruje”,  

zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „ nazwa”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Firma EUFORMA Sp. z o.o. 85-
231 Bydgoszcz, adres: ul. Królowej Jadwigi 18/118  NIP: 9671365880 zwana w dalszej treści 
niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby fizyczne 
prowadzące działalność, spółki. Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz 
z późn. zm.). 

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

6. Termin trwania Konkursu może być przedłużony o 30 dni z następujących przyczyn: 

a. Niezgłoszenie się do Konkursu co najmniej trzech Uczestników, 

b. W przypadku gdy do dnia 30.06.2022 roku nie zgłosi się co najmniej trzech Uczestników, Organizator 
ma prawo do odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki ogłoszono Konkurs. 

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Loft Decora. 

8. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób : 

Tomasz Tomaszewski, Eliza Olszewska, Emilia Bruzda, Agnieszka Krajewska, Katarzyna Kamrowska. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszych ilustracji wykonanych metodą kolażu cyfrowego z 
wykorzystaniem nowości produktowych marki Loft Decora : hokerów Miam i/lub stolika Peak, 
zwanego w dalszej treści Regulaminu „ Pracą konkursową”. 

2. Harmonogram konkursu: 
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Czas trwania konkursu: 10-30.05.2022 

Ogłoszenie wyników: 3.06.2022 

3. Udział w Konkursie następuje przez przesłanie do 30.05.2022 przez Uczestnika Konkursu na adres 
elektroniczny Organizatora : marketing@euforma.pl  Pracy konkursowej, do której wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste przysługują Uczestnikowi. 

4. Uczestnik może przesłać więcej niż jedną Pracę konkursową. 

5. Wymagania techniczne do Pracy konkursowej: format minimum 1200x1200 px, JPG lub PDF, 300 dpi, 
przestrzeń kolorów RGB. 

6. Przesłanie przez Uczestnika Pracy konkursowej na adres Organizatora marketing@euforma.pl jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na udostępniania jego Pracy 
konkursowej na stronach internetowych i social mediach Organizatora oraz Producenta fundującego 
nagrody – Loft Decorę. 

7. Przesłanie przez Uczestnika na adres: marketing@euforma.pl Pracy konkursowej oznacza zgodę 
Uczestnika na przesłanie przez Organizatora na adres, z którego otrzymano Pracę, wszelkich informacji 
dotyczących Konkursu prowadzonego przez Organizatora. 

 

§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Komisja Konkursowa Organizatora spośród wszystkich przesłanych na adres Organizatora Prac 

konkursowych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokona wyboru trzech 

najciekawszych, najbardziej kreatywnych kolaży z wykorzystaniem produktów marki Loft Decora.  

2. Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku nie spełnienia kryteriów przez Uczestników 

Konkursu wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu ma prawo do nie wyłonienia zwycięzców. 

3. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a. walory estetyczne Pracy konkursowej, 

b. wykorzystanie nowości produktowych z oferty Loft Decora:  hokerów Miam i/lub stolika Peak  

4. Nagrodami w Konkursie są: 1x stolik kawowy PEAK wysoki z blaszanym blatem, 2x hoker wysoki 

MIAM.  
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5. Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w 

gotówce. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na 

profilu na portalu Facebook oraz Instagram Organizatora oraz Fundatora nagród Loft Decora.  

7. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagród wymienionych w niniejszym 

Regulaminie, w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Organizator. 

Organizator jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od 

otrzymanych przez te osoby nagród w Konkursie.  

8. Laureaci Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o 

wygranej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu oraz powiadomieni 

telefonicznie.  

 

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie i odmowy publikacji Projektu 

wnętrz ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w 

przypadku, gdy Uczestnik zgłosi do Konkursu Pracę konkursowa, która obraża uczucia religijne, jest 

nieetyczny, obraźliwy i wulgarny lub w przypadku gdy Uczestnik poda nieprawdziwe lub 

niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród, w przypadku 

niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, gdy Uczestnikowi nie będę przysługiwać 

autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu wnętrza lub jego części, a także w przypadku 

powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu lub dobrymi obyczajami. 

 

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji 

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację na piśmie 
w ciągu 14 ( czternastu ) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana 
listem poleconym na adres Organizatora : EUFORMA Sp. z o.o. 85-231 Bydgoszcz, adres: ul. Królowej 
Jadwigi 18/118 z dopiskiem "Reklamacja w sprawie Konkursu". 

2. Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone prawidłowym 
terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatora. 
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§ 7. Dane osobowe 

1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które 
następnie będą przez niego przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko i wyłącznie dla 
celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu. 

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu obejmować będzie następujący zakres 
danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców w Konkursie obejmować będzie następujący zakres 
danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, 
adres urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzców. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podawane są przez 
Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i 
usuwania. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na stronie 
internetowej Organizatora. 

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 


