
Regulamin Konkursu „Moje domowe rewolucje” 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu jest: 

Sklep internetowy Dekordia.pl 

20-447 Lublin 

ul. Diamentowa 2/5 

Sponsorem mis w konkursie jest firma Dekornia a sponsorem patery jest firma Artkafle 

Konkurs rozpocznie się 29 stycznia 2013 roku i będzie trwał do 03 marca 2013 r.  

1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 zarejestrować się na stronie dekordia.pl 

 zamieścić na stronie dekordia.pl w „Panelu użytkownika”, w zakładce „Galeria” 

zdjęcia swoich pomieszczeń i opisać je. 

3.2. Każdy zgłaszający galerie może umieścić w galerii konkursowej dowolną ilość zdjęć 

 różnych wnętrz. 

3.3. Zamieszczenie zdjęć na w/w stronie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do    

nadesłanych zdjęć. 

 

4. NAGRODA GŁÓWNA 

4.1 Laureatów wybiera jury. Jury ocenia, które galerie zasługują na nagrodę. Jury jest 

obiektywne i wybierze bezwględnie najładniejsze wnętrza, konsultując się z 

doświadczonymi projektantami wnętrz. Jury w składzie: 

◦ Anna Kuna - Dekordia 

◦ Justyna Kulik – Dekordia 

◦ Katarzyna Komajda – Dekordia 

◦ Dorota Wysocka Ługowoj - Dekornia 

 

5. WYNIKI 

5.1.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 04 marca 2013 . Jury wybierze dwie galerie, które 

według ich oceny będą najciekawsze. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej 

telefonicznie bądź drogą mailową. 

5.2   Imiona i nazwiska laureatów oraz ich galerie zostaną opublikowane na stronie 



internetowej dekordia.pl. 

 

6. PRZYZNAWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ 

Nagroda główna zostanie przyznana przez jury na podstawie zdjęć zamieszczonych na dekordia.pl 
oraz ich opisów.  
 

1. Miejsce: Ekspres do kawy Dolce Gusto KRUPS KP 1006 

2. Miejsce: Trzy misy na owoce United Colors  

3. Miejsce: Patera Liść Artkafle 

 

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 marca 2013. Laureaci zostaną poinformowani o 

wygranej telefonicznie a ich galerie zostaną opublikowane w artykule poświęconym 

konkursowi na stronie www.dekordia.pl 

6.2. Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami w celu potwierdzenia danych 

osobowych.  

6.3. Laureaci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wysyłką nagród. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na     

stronie internetowej www.dekordia.pl 

7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie 

koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopie regulaminu Konkursu. 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają      

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 919-921 Kodeksu   

Cywilnego. 

7.4. Dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres, telefon 

oraz zdjęcia projektu pomieszczenia będą przetwarzane przez Organizatora konkursu 

wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu 

opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych.  

7.5 Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie 

udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, iż dane osobowe 

laureata konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora w 

ramach rozwiązania konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu szczególnie adres 

e-mail mogą być przekazane fundatorowi nagród.  

7.6 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zamieszczanych przez 

użytkowników zdjęć w celach marketingowych firmy dekordia t.j publikacji zdjęć w 

prasie, mediach i serwisach internetowych. 



7.7       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród niż liczba    

ogłoszona w konkursie. 

7.8   Dekordia nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa 

osób trzecich, lecz dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich 

działań. W szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich. 

 


