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„Moje mieszkanie, Twoja inspiracja” 

 

 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1.1. Organizatorem konkursu jest: 

Dekordia Marek Korbus 

20-447 Lublin 

ul. Diamentowa 2/5 

Konkurs trwa od 13 kwietnia do 25 maja 2018 r. 

1.2. Konkurs odbywa 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 www.dekordia.pl, 

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

zdjęcia swoich pomieszczeń i opisać je. Zdjęcia muszą przedstawiać rzeczywistą realizację, 

niedopuszczalne są projekty i wizualizacje. Zdjęcia muszą przedstawiać płytki zakupione w 

sklepie internetowym bądź stacjonarnym Dekordia.  

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. NAGRODY  
4.1. Laureatów wybierają  jury powołane u poszczególnych fundatorów. Jury oceniają, które galerie 

zasługują na nagrody. Fundatorzy wybierają laureatów dla swoich nagród czyli:  

Laureata 1-go miejsca – wybiera jury z Dekordia Marek Korbus 

Laureata 2-go miejsca – wybiera jury z home&you 

Laureata 3-go miejsca – wybiera jury z Lux4home 

 
5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 
5.1 Nagrody zostaną przyznane przez jury na podstawie zdjęć zamieszczonych na www.dekordia.pl 

oraz ich opisów. Nagrodami są: 

I miejsce: 600 zł w gotówce ufundowane przez Dekordia.pl  

II miejsce: zestaw do łazienki ufundowany przez home&you 

III miejsce: dywanik z otoczaków ufundowany przez Lux4home 

 

5.2. Organizator konkursu skontaktuje się z laureatami w celu potwierdzenia danych osobowych. 

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

 

6. WYNIKI 
6.1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi  1 czerwca 2018 r. Jury wybierze trzy galerie, które według ich 

oceny będą najciekawsze. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie bądź drogą 

mailową. 

6.2. Imiona i nazwiska, miasto zamieszkania laureatów oraz ich galerie zostaną opublikowane na 

stronie internetowej www.dekordia.pl oraz na profilu firmowym na Facebooku 

https://www.facebook.com/dekordia  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.dekordia.pl.  
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7.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej 

zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu. 

 

 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

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

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. Dane 

osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator 

informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, miasto) zostaną opublikowane na 

stronach internetowych Organizatora w ramach rozwiązania konkursu.  

7.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zamieszczanych przez 

użytkowników zdjęć w celach marketingowych firmy Dekordia.pl tj. publikacji zdjęć w prasie, mediach 

i serwisach internetowych. 

7.7. Dekordia.pl 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. 


