
REGULAMIN 5 EDYCJI KONKURSU JAWOR-PARKIET
DESIGN AWARDS

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu Jawor-Parkiet Design Awards zwanego dalej „Konkursem”, jest

Antonii Jan Gawiński PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE "JAWOR" - ANTONI JAN
GAWIŃSKI, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (13-300), przy ul. Grunwaldzkiej 87,
właściciel marek Jawor-Parkiet oraz Retro Collection, zwane dalej Organizatorem.

1.2. Kontakt ws. Konkursu może odbywać się drogą mailową na adres:
konkurs@jawor-parkiet.pl

1.3. Nabór prac konkursowych odbywa się w okresie 01.03-12.05.2023 r.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3 i 4.5.

2. IDEA KONKURSU

2.1. Zadaniem Uczestników jest  wykonanie projektu pomieszczenia lub gotowej realizacji
projektu  (przedstawionej  na  dokumentacji  zdjęciowej)  z  wykorzystaniem  tekstur  podłóg
drewnianych marki Jawor-Parkiet lub Retro Collection. Projekty lub gotowe realizacje powin-
ny zostać zgłoszone zgodnie z kategoriami określonymi w p. 4.3 i 4.4.

Prace w ocenie Uczestników powinny nawiązywać do najnowszych trendów w architekturze
i designie. Efekty konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej poświęconej kon-
kursowi, a także w kanałach promocyjnych marki Jawor-Parkiet.

3. UCZESTNICY

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy posiadający pełną zdolność do czynności praw-
nych architekt, projektant wnętrz oraz designer. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkur-
sie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie
„Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.

3.2. Uczestnikiem Konkursu, ze względu na formę nagrody, może być wyłącznie indywidual-
nie oznaczona osoba fizyczna posiadająca pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac oraz



wszelkich nadesłanych materiałów. Wyklucza się możliwość zgłoszenia projektu lub realiza-
cji przygotowanej przez zespół.

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC

4.1. Prace  konkursowe przyjmowane będą  wyłącznie  poprzez  formularz  zgłoszeniowy na
stronie: www.konkurs.jawor-parkiet.pl. Każde zgłoszenie należy opisać według zamieszczo-
nego poniżej wzoru:

• Nazwa pracy,

• Opis pracy (wskazanie stylu, zastosowanych funkcjonalności itp.),

• Kategoria pracy (Projekt/Realizacja),

• Podkategoria pracy,

• Nazwa użytej podłogi (wybrać z listy).

4.2. Warunkiem dopuszczenia projektu do konkursu jest akceptacja oświadczenia zamiesz-
czonego tuż pod wgranymi plikami.

4.3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 8 prac, przydzielając je
do jednej z dwóch kategorii (do 4 prac na jedną kategorię):

1) Projekt

2) Realizacja

oraz do jednej z czterech podkategorii:

1) Sypialnia, 

2) Salon, 

3) Pokój dziecięcy,

4) Przestrzeń komercyjna.

4.4. W każdym z projektów/realizacji Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa ujęcia tego
samego

pomieszczenia.

4.5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 12 maja 2023 r. (decyduje data rejestracji

zgłoszenia).



4.6. Warunkiem dopuszczenia projektu do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi pracy
w wersji  elektronicznej,  spełniającej  następujące  warunki  techniczne:  rozdzielczość:  4K -
3840 x 2160 (16:9) lub 3840 x 2400 (16:10), wielkość pliku: do 20 MB, format pliku: JPG,
JPEG, PNG, kolorystyka: RGB, kompresja: preferowana bezstratna, max. 95%.

4.7. W Konkursie zostaną uwzględnione wyłącznie realizacje w których wykorzystano pro-
dukty oraz projekty,  w których wykorzystano produkty,  tekstury lub modele BIM podłóg
marki Jawor-Parkiet oraz Retro Collection. Dostępne są one na stronie producenta: www.ja-
wor-parkiet.pl lub https://bim.jawor-parkiet.pl/. Dostęp do nich możliwy jest tylko dla zareje-
strowanych użytkowników.

4.8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty/realizacje, które nie były dotąd pu-
blikowane (z wyłączeniem strony internetowej autora projektu oraz kanałów autora w me-
diach społecznościowych), nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą udziału w in-
nym konkursie (w przypadku zgłoszenia realizacji, ww. wymogi odnoszą się także do projek-
tu, na podstawie którego ją wykonano).

4.9. Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik akceptuje oświadczenie wskazujące, iż przysłu-
gują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego projektu/realizacji. Nade-
słany projekt/realizacja nie może być utworem zależnym lub opracowaniem innego rodzaju
już istniejącego utworu, dzieła czy też innej pracy chronionej prawem autorskim, ani też za-
wierać w sobie elementów takiego utworu (w przypadku zgłoszenia realizacji, ww. wymogi
odnoszą się także do projektu, na podstawie którego ją wykonano).

4.10. Projekty/realizacje zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczegól-
ności  dóbr  osobistych osób trzecich,  a  także ogólnie  przyjętych norm obyczajowych – w
szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierają-
cych pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religij-
ne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorski-
mi) bez zgody uprawnionych (w przypadku zgłoszenia realizacji, ww. wymogi odnoszą się
także do projektu, na podstawie którego ją wykonano).

4.11. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  nieprawidłowe dane  zgłoszeniowe
Uczestników, uniemożliwiające ustalenie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

4.12. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczest-
nik Konkursu oświadcza, że:

1) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych projektów/re-
alizacji,



2) Zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie
licencji na publiczne udostępnienie projektów/realizacji przez Organizatora między innymi na
stronie www.jawor-parkiet.pl,  na potrzeby realizacji  i  promocji  Konkursu,  jak również na
wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia projektu/realizacji i realizacji Konkursu, w
tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwala-
nie i  zwielokrotnianie projektów/realizacji  każdą techniką,  przesyłanie projektów/realizacji
innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na
przekazanie nadesłanych projektów/realizacji Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem 5 ni-
niejszego Regulaminu,

3) Każdy uczestnik, zgłaszając się do konkursu, zobowiązuje się do wyrażenia zgody na wie-
lokrotne, nieodpłatne publikowanie projektów/realizacji  bez ograniczeń terytorialnych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkur-
sem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie projektów/realizacji każdą techniką,
w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na
jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i  wielkości nakładu, a także rozpo-
wszechnianie projektu/realizacji poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w katalogach i podczas wystaw.

4) Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie materialne pra-
wa autorskie do nagrodzonej Pracy Uczestnika oraz wszystkich nadesłanych przez niego w
toku Konkursu materiałów na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową: w
zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania
utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświe-
tlenie, 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 wybra-
nym, w tym w sieciach komputerowych, Internecie, Intranecie, TV, w katalogach, podczas
wystaw; tworzenie na podstawie Pracy i nadesłanych materiałów utworów zależnych, opraco-
wywanie na podstawie Pracy innych projektów, a także ich zarobkowa sprzedaż oraz rozpo-
rządzanie nimi w innym zakresie.

5) Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych
przez siebie projektów/realizacji. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń zobowiązuje się do uregulo-
wania wszystkich związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Orga-



nizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/
lub  prawnym oświadczeń  ureguluje  wszystkie  związane  z  tym  faktem  koszty.  Uczestnik
przyjmuje do wiadomości fakt, iż w razie poniesienia przez Organizatora jakichkolwiek kosz-
tów wynikających z nadesłania pracy niezgodnej z regulaminem, Organizatorowi przysługuje
wobec niego roszczenie regresowe w zakresie  poniesionych przez niego kosztów, a także
roszczenie odszkodowawcze odpowiadające poniesionej przez Organizatora stracie i utraco-
nym zyskom w zakresie wychodzącym poza roszczenie regresowe.

4.12. Projekty/realizacje niezgodne z Regulaminem, a w szczególności wszystkie projekty na-
ruszające prawa autorskie osób trzecich, zawierające materiały już wcześniej publikowane,
rozpowszechnione (rozumiane zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) lub inaczej wykorzystane nie będą oceniane, a ich nadesłanie będzie skutkowało
wykluczeniem z Konkursu. W przypadku, gdyby informacja o naruszeniu Regulaminu została
powzięta przez Organizatora już po zakończeniu Konkursu wszelkie nagrody (lub ich odpo-
wiedniki) zostaną Uczestnikowi odebrane.

4.13. W przypadku ujawnienia niezgodności projektu/realizacji z regulaminem Organizator
ma prawo wykluczyć pracę z Konkursu.

5. OCENA PROJEKTÓW

5.1. Wszystkie projekty nadesłane do Konkursu podlegają ocenie pięcioosobowego Jury po-
wołanego przez Organizatora. W skład kapituły wchodzą 2 osoby reprezentujące markę Ja-
wor-Parkiet oraz 3 osoby reprezentujące podmioty zewnętrzne – partnera Konkursu.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu kapituły, jednak nie później niż
26.05.2023 r.

5.3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu naboru prac konkursowych, biorąc pod uwa-
gę w szczególności jakość zrealizowanych projektów i przygotowanych projektów (odwzoro-
wanie formatu i koloru podłogi) oraz oryginalność zaprezentowanego wzornictwa, wartości
użytkowe, wizualne oraz funkcjonalność.

5.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.05.2023 r. na stronie internetowej organizatora

5.5. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty

elektronicznej.

5.6. Spośród nadesłanych zdjęć i renderów  Jury wyłoni najlepsze prace, spośród których wy-
bierze prace

zajmujące 1 miejsce w każdej kategorii (tj. projekt oraz realizacja)



5.7. Jury przyzna także dwa wyróżniania, po jedynym na każdą kategorię.

5.8. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób wyróżnionych.

5.9. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. NAGRODY

6.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest:

1) przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw materialnych do prac,

2) udzielenie zgody na publikację projektów/realizacji w prasie oraz w Internecie, oraz innych
polach eksploatacji, na warunkach określonych w Regulaminie, 

3) przekazanie przez laureatów Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrody. 

Wzór Formularza laureata stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i będzie dostęp-
ny na stronie internetowej www.konkurs.jawor-parkiet.pl. Podpisany formularz należy dostar-
czyć Organizatorom w formie zdjęcia lub skanu w terminie do 3 dni roboczych od daty ogło-
szenia werdyktu. W przypadku braku wypełnienia formularza Organizator nie przyzna nagro-
dy, a Jury będzie uprawnione do zmiany werdyktu.

6.2. Za pierwsze miejsca Organizator przewiduje nagrody pieniężne w wysokości:

1 miejsce – 10.000,00 PLN netto (dziesięć tysięcy złotych)

Za wyróżnienie w każdej kategorii  Organizator przewiduje nagrodę w postaci możliwości
udziału w wizerunkowej sesji fotograficznej oraz voucher na audyt mediów społecznościo-
wych.

6.3. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.

6.4. Kwoty związane z opodatkowaniem nagród pokrywa Organizator.

6.5. Otrzymanie przez Uczestnika nagrody innej niż pieniężna uzależnione jest od sytuacji
epidemicznej, zagrożenia danego regionu działaniami wojennymi (miejsca, w którym odbyć
ma się  sesja) i  bezpieczeństwa w Polsce i  Europie.  W zależności od obowiązujących ob-
ostrzeń, jak i oceny bezpieczeństwa dokonywanej przez Organizatora, Organizator zastrzega
sobie prawo do nieudzielenia Uczestnikowi, któremu przyznana została nagroda niepieniężna
tejże nagrody, czego Uczestnik ma pełną świadomość i na co się godzi.

6.6. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających ze zmian dokonanych przez
Organizatora w przedmiocie nagród niepieniężnych, w tym także w razie całkowitego odwo-
łania przez Organizatora nagrody niepieniężnej.



6.7. W razie zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje rekompen-
sata lub alternatywna nagroda w miejsce nieudzielonej nagrody niepieniężnej.

6.8. Termin wręczenia nagród Organizator wyznaczy do dnia 31.12.2023 r. Uczestnik zosta-
nie powiadomiony o terminie oraz miejscu wręczenia nagrody drogą elektroniczną z co naj-
mniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora:  www.kon-
kurs.jawor-parkiet.pl oraz w panelu, gdzie wgrywa się prace konkursowe.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

7.3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.

7.4. W razie wystąpienia sytuacji mogącej zostać określonej mianem siły wyższej (poprzez
siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Organizatora i nieprzewidziane
przez Organizatora, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady ko-
munikacyjne, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków), Organizator za-
strzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, nierozstrzygnięcia lub przełożenia rozstrzy-
gnięcia Konkursu w zakresie w jakim spowodowane zostało to wystąpieniem siły wyższej. W
szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, przełoże-
nia rozstrzygnięcia Konkursu lub nieprzyznania nagrody w sytuacji wystąpienia zagrożenia
objęcia terytorium Polski działaniami wojennymi.

7.5. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem zastosowanie  znajdą  odpo-
wiednie przepisy prawa polskiego.

7.6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych oso-
bowych  przez  Organizatora  w  celu  organizacji  konkursu  oraz  w  celach  marketingowych
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr133/97, poz. 883). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym
celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozu-
mieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie da-
nych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.


