REGULAMIN
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Organizatorem konkursu jest ﬁrma Domator24.com Paweł Nowak, zarejestrowana przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej Górze.
Numer NIP: 9730551869, REGON: 978094558 zwany dalej "Organizatorem"
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Każda osoba może stworzyć tylko jeden projekt.
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Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora konkursu oraz osoby z nim spokrewnione w lini prostej
i bocznej do 2 stopnia.
Zadaniem organizatora jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem konkursu „Zaprojektuj fotel
gamingowy”.
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Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
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Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usuwania swoich danych osobowych będących w posiadaniu
Organizatora.
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W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, przesłaną w formie
skanu wraz z danymi opisanymy w punkcie 13.
Zgłaszając pracę Uczestnik zaświadcza, że jest jej autorem i oświadcza, że posiada do niej osobiste prawa autorskie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.domator24.com
W konkursie biorą udział prace przesłane drogą mailową na adres konkurs@diablochairs.com maksymalnie do 31.05.2018
roku do godziny 23:59. Projekty przysłane po tym czasie, nie będą rozpatrywane przez jury.
Pracę można wykonać następującymi metodami: tradycyjną, cyfrową, mieszaną lub prezentując konstrukcję przestrzenną.
Projekty zrealizowane w innej formie, nie będą oceniane.
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W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwę uczelni (w przypadku studentów).
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Organizator zastrzega, że osobiście skontaktuje się z trzema osobami, wyróżnionymi przez jury do 14.06.2018 r.
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Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na oﬁcjalnym fanpage'u Diablochairs na Facebooku do 14.06.2018 r.
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Przesłanie pracy jest jednocześnie zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
konkursu oraz oznacza akceptację regulaminu.
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W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
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Organizator wybierze trzy spośród przesłanych prac, którym zostanie przyznane odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie
miejsce (prace nagrodzone). Ocena i kwaliﬁkacja prac zostanie dokonana przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do nie nagradzania żadnej z prac lub nagradzania prac w ilości mniejszej niż trzy.
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Organizator przyzna nagrody pieniężne za prace nagrodzone w wysokości 10.000 zł za pierwsze miejsce, 5.000 zł za drugie
miejsce oraz 1.000 zł za trzecie miejsce. Ponadto prace nagrodzone zostaną dowolnym, wybranym przez uczestnika fotelem
dystrybuowanym przez Organizatora pod marką Diablo.
Laureat pierwszego miejsca będzie miał ponadto możliwość odbycia płatnego, 6-miesięcznego stażu u Organizatora,
na zasadach ustalonych wspólnie przez strony.
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Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich
oraz praw zależnych do przesłanej przez siebie pracy. Przeniesienie w/w praw następuje z chwilą otrzymania zgłoszenia
na adres konkurs@diablochairs.com.
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Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni, licząc od 14.06.2018r. tj. ostatecznego dnia ogłoszenia zwycięzców.
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Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac następuje na niżej wymienionych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym
nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie pracy do innego celu,
d) wykorzystywania pracy w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym
utrwalania czy eksponowania pracy w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora,
e) wytwarzanie w oparciu o prace gotowych wyrobów meblarskich w szczególności tzw. foteli gameingowych, a także
dokonywania zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów wspólnotowych czy jakichkolwiek innych zgłoszeń mających na celu
uzyskanie prawa wyłącznego lub innego prawa równoważnego,
f) nieograniczonego w czasie korzystania z pracy i jej egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami.

24

Organizator ma prawo wprowadzania wszelkich zmian w otrzymane prace.
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Uczestnik oświadcza, że :
a) wyłączne autorskie prawa majątkowe do prac przysługiwać będą wyłącznie jemu, nie będą naruszać praw osób trzecich
i nie będą stanowić przedmiotu licencji i innych obciążeń na rzecz osób trzecich.
b) zwolni Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich dotyczące prac, wynikające
z prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, o którym Organizator powiadomił pisemnie Uczestnika
albo z ugody, której warunki Uczestnik zaakceptował na piśmie.
c) upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do prac oraz do zezwalania innym osobom na wykonywanie
praw zależnych do prac nagrodoznych.
d) wyraża niniejszym bezterminową i nieodwołalną zgodę na dokonywanie naruszenia integralności treści i formy prac
oraz swobodne ich wykorzystanie przez Organizatora oraz osoby korzystające z prac,
e) zobowiązuje się względem Organizatora, że nie będzie wnosić w stosunku do Organizatora bądź innych osób
lub podmiotów, które korzystać będą z prac żadnych roszczeń opartych na osobistych prawach autorskich twórcy.
Powyższe oznacza w szczególności, że Uczestnik wyraża zgodę w szczególności na dokonywanie naruszenia treści i formy
zdjęć oraz swobodne ich wykorzystanie.
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Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania, według własnego uznania, autorskich praw osobistych do prac.
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