REGULAMIN KONKURSU „Bruk-Bet City Design” I EDYCJA

1. „BRUK-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy 199 33240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Krakowie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000270323, NIP 517-020-0580 kapitał zakładowy w wysokości 299.000.000 zł (zwana dalej Bruk-Bet Sp. z o.o.)
organizuje Konkurs ”Bruk-Bet City Design” (zwany dalej Konkursem).
2. Konkurs organizowany jest przez Bruk-Bet sp. z o.o. na zasadach niniejszego
regulaminu (zwanego dalej Regulaminem). Konkurs jest konkursem publicznym z
nagrodami i wszelkie informacje o nim znajdują się na stronie internetowej www.brukbet.pl
3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych projektów aranżacji
krajobrazu i zagospodarowania przestrzeni publicznej, w których zostały zastosowane
produkty Bruk-Bet sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige z udziałem ponad 60%
wszystkich materiałów nawierzchniowych w projekcie.
4. W Konkursie mogą brać udział projekty opracowane w okresie od 01.01.2020 do
31.12.2021, które wykonane zostały w ramach zamówienia inwestorskiego z zamiarem
realizacji w latach 2021-2023 oraz których inwestorzy wyrazili zgodę na publikowanie w
mediach publicznych materiałów przesłanych do Konkursu związanych ze zgłoszoną
budową. Inwestycja ta powinna być inwestycją w przestrzeni publicznej lub półpublicznej
(place, skwery, parki, nawierzchnie przed budynkami użyteczności publicznej itp.)
5. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców związanych z branżą projektową
(Architekt, Projektant, biuro projektowe lub architektoniczne), których zgłoszenie i obiekt
zgłoszenia spełniają warunki regulaminu.
6. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 31.12.2021 roku. Zgłoszenia należy
przesyłać wyłącznie korzystając z formularza elektronicznego online. Przyjęcie
zgłoszenia będzie potwierdzane po jego weryfikacji wysyłką przez Bruk-Bet sp. z o.o.
osobnego maila do Zgłaszającego. Bez potwierdzenia zgłoszenie jest nieważne.
7. Praca konkursowa powinna zawierać:
a. Planszę (1 szt.) o wymiarach formatu A1 (w układzie poziomym lub pionowym) zapisaną
w formacie JPG, PNG lub PDF w rozdzielczości 300 DPI nie przekraczającą 100 MB
oraz pomniejszoną wersję pliku w formacie JPG, PNG lub PDF w rozdzielczości FULL
HD tj. 1920x1080, zawierającą:
• zdjęcia zrealizowanego obiektu lub wizualizacje
• rzut planu zagospodarowania terenu wraz z aranżacją nawierzchni utwardzonych z podaną
skalą
• ewentualnie inne rysunki lub zdjęcia oddające ideę powstania bądź realizacji obiektu.
b. Opis projektu w formacie .PDF.
c. Zestawienie materiałowe produktów Bruk-Bet użytych w projekcie
d. Pozostałe materiały:
• zdjęcia lub wizualizacje użyte na planszy zapisane w formacie .JPG o rozdzielczości nie
większej niż 300 dpi,
• rysunki użyte na planszy w formatach .dwg , lub .pdf w rozdzielczości 300 dpi.

Bruk-Bet Sp. z o.o. w razie uzasadnionej potrzeby ma prawo zażądania uzupełnienia
dokumentacji wedle swoich wskazań.
8. Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej
www.bruk-bet.pl/konkurscitydesign, podając dokładne dane indentyfikacyjne Zgłaszającego:
imię, nazwisko, nazwa, adres, telefon, fax, adres poczty elektronicznej, nazwa obiektu
zgłoszonego do konkursu, adres inwestycji. Ponadto Zgłaszający zobowiązany jest do
podania wszystkich współautorów zgłaszanego projektu. Złożenie zgłoszenia jest
oświadczeniem w tym zakresie a Bruk-Bet Sp. z o. o. nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności względem osób trzecich.
9. Każdy obiekt może zostać zgłoszony do Konkursu tylko raz, na jednym formularzu
zgłoszeniowym, przez jeden podmiot, który jest zobowiązany poinformować o zgłoszeniu
pozostałe podmioty, które przyczyniły się do powstania projektu. Jeżeli dany projekt zostanie
zgłoszony więcej niż raz wówczas Bruk-Bet sp. z o.o. wezwie wszystkich zgłaszających do
zawarcia porozumienia w tej kwestii. W terminie do 14 dni musi zostać złożone porozumienie
ze strony Zgłaszających regulujące zasady wspólnego zgłoszenia projektu oraz podziału
nagrody. Niezłożenie porozumienia oznacza wycofanie się z udziału w Konkursie.
10. Bruk-Bet sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku
gdyby zgłoszenie mogło niekorzystnie wpłynąć na wizerunek firmy Bruk-Bet sp. z o.o. lub
jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
11. Za zwycięstwo w konkursie będą przysługiwać poniższe nagrody:
a.
b.
c.

I miejsce – 25 tysięcy złotych
II miejsce – 10 tysięcy złotych
III miejsce – 5 tysięcy złotych

12. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie werdyktu Jury Konkursu,którego
skład zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl/konkurscitydesign
13. Jury Konkursu oceni nadesłane prace wg poniższych kryteriów i na tej podstawie
podejmie decyzję o przyznaniu nagród opisanych w punkcie 11:
a.
innowacyjność i pomysłowość projektu,
b.
atrakcyjność prezentacji produktów BRUK-BET sp. z o.o.
c.
sposób łączenia wzorów, kolorów, produktów z różnych linii a także innych
materiałów wykorzystywanych do aranżacji przestrzeni.
d.
uwzględnienie relacji z otoczeniem
14. Jury będzie składało się z architektów, reprezentantów branży architektonicznej oraz
budowlanej. Członkowie zobowiązują się do przestrzegania zasad poniższego regulaminu.
15. Obrady Jury rozpoczną się po upłynięciu terminu zgłaszania prac z dniem 1.01.2022r.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15.02.2022 r.
16. Decyzje Jury są ostateczne.

17. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
nagroda podlegać będzie podatkowi od osób prawnych, obowiązki podatkowe związane z
otrzymaną nagrodą obciążają Zwycięzców.
18. Ochrona danych osobowych
Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz zwycięzcy
w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej:
RODO.
Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator Konkursu „BRUK-BET”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy 199 33-240 Żabno,
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000270323, NIP 517-020-05-80 kapitał
zakładowy w wysokości 299.000.000 zł ( dalej jako Administrator).
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz
wyłonienia i ogłoszenia listy zwycięzców, a także w celu wykorzystania materiałów
konkursowych na podstawie udzielonej licencji. Podstawą prawną przetwarzania jest
akceptacja Regulaminu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Ponadto dane uczestników
mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie
uzasadnionego prawnie interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest
możliwość ustalenia i obrony lub dochodzenia praw Administratora wynikających z
zobowiązań określonych w Regulaminie. Dodatkowo w przypadku zwycięzców ich dane
będą przetwarzane w celu rozliczenia nagród na podstawie obowiązujących przepisów
podatkowych (art. 6 ust. 1 .lit. c) RODO).
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i
otrzymania nagrody.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe uczestników innym odbiorcom, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora na
podstawie stosownej umowy, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT
wykorzystywanych przez Administratora, oraz podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi związane z działaniami promocyjnymi (publikacja materiałów
konkursowych). Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe uczestników
innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do trzech
miesięcy po jego zakończeniu, przy czym dane laureatów Konkursu będą przetwarzane
przez okres 5 lat w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych
wynikających z Ustawy o rachunkowości.
Uczestnikom przysługuje prawo do:

•
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
•
sprostowania nieprawidłowych danych;
•
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
•
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
21 RODO;
Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa) w przypadku uznania, iż jego dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z prawem.
W sprawie informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z
przysługujących praw, uczestnik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem
e-mail: rodo@bruk-bet.pl
19. Zgłaszający oświadcza, że posiada pełnię praw do przekazanych Bruk-Bet sp. z o.o.
materiałów w zakresie pozwalającym na korzystanie z nich przez Bruk-Bet sp. z o.o. zgodnie
z Regulaminem. Zgłaszający udziela Bruk-Bet sp. z o.o. nieograniczonej terytorialnie,
nieograniczonej czasowo, przenaszalnej licencji do materiałów konkursowych na
następujących polach eksploatacji:
1.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3.
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
20. Zgłaszający wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Bruk-Bet sp. z
o.o. z opracowań materiałów oraz wyraża zgodę na udzielanie przez Bruk-Bet sp. z o.o.
analogicznego zezwolenia podmiotom trzecim. Zakres udzielenia uprawnień, tj. pola
eksploatacji, określa punkt 20 powyżej.
21. Zgłaszający potwierdza, że udział w Konkursie i związane z tym korzyści są
wystarczającą rekompensatą za udzielenie powyższej licencji i wyczerpują prawo
Zgłaszającego do wynagrodzenia w tym zakresie.
22. Zgłaszający zobowiązuje się do zwolnienia Bruk-Bet sp. z o.o. z wszelkiej
odpowiedzialności, jeśli okazałoby się, że użycie przez Bruk-Bet sp. z o.o. przekazanych
przez Zgłaszającego materiałów naruszałoby prawa osoby trzeciej. Zobowiązanie
Zgłaszającego obejmuje zarówno zapłatę wszelkich należności i kosztów i/lub (wedle
żądania Bruk-Bet sp. z o.o.) wstąpienie do toczących się z tego tytułu przeciwko Bruk-Bet sp.
z o.o. postępowań.
23. W terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Zgłaszający mogą na adres
mailowy biuro@bruk-bet.pl złożyć pisemną reklamację dotyczącą Konkursu, podając w treści

jej przyczyny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Reklamację rozpatruje Bruk-Bet sp. z o.o., którego decyzja jest ostateczna.
24. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym
miejscowo dla siedziby Bruk-Bet sp. z o.o.
25. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy
biuro.projektowe@bruk-bet.pl
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. W sprawach w nim
nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
27. Tekst Regulaminu jest dostępny w siedzibie Bruk-Bet sp. z o.o. i na stronie internetowej
www.bruk-bet/konkurscitydesign
28. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są
wyłącznie postanowienia Regulaminu.

