
REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO 

„TERMOMODERNIZACJA TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA: SMOG, KOMFORT 

CIEPLNY I OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY” 

 organizowanego przez Termo Organikę, największego producenta styropianu  

(dalej jako „Konkurs”)  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem wakacyjnego Konkursu artystycznego na dowolną pracę z kategorii: obraz, rzeźba, 

fotografia, instalacja artystyczna, film, animacje, grafiki, przedmioty wzornictwa przemysłowego, 

w tym projekty: mebli, mody, architektury, a także utwory muzyczne, wiersze i opowiadania, 

której motyw przewodni bazuje na haśle: „TERMOMODERNIZACJA TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA: 

SMOG, KOMFORT CIEPLNY I OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY” jest Termo Organika Sp. z o. o, ul. 

Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków, NIP 6792571223, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000045149 (dalej jako „Organizator”). 

2. Celem Konkursu jest:  

- budowanie świadomości społeczeństwa, że kompleksowa termomodernizacja pozwala na 

największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego 

benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku 

węgla, a więc jest najlepszą metodą walki ze smogiem, 

- promocja sztuki, idea wspierania rozwoju młodych twórców oraz odkrycie ciekawych 

osobowości, 

- wyłonienie najlepszych zdaniem Jury (zdefiniowanego poniżej) prac, których motywem 

przewodnim jest hasło: „TERMOMODERNIZACJA TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA: SMOG, KOMFORT 

CIEPLNY I OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY”. 

3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Termo Organiki oraz na stronie internetowej 

www.termoorganika.pl. 

5. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień     

Regulaminu.  

  6.  Konkurs rozpoczyna się od dnia 29.06.2019 r. a kończy w dniu 31.08.2019 r.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca 

pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zgłoszenia  

pracy do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”).  

2. Osoby powyżej 13 roku życia, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za 

pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. 

http://www.termoorganika.pl/


3. W przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgoda 

przedstawiciela ustawowego, o której mowa w punkcie powyżej, powinna obejmować również 

zgodę na postanowienia Regulaminu.  

4. Prace zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane przez osoby fizyczne w formie zgłoszenia 

indywidualnego lub w formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół uczestników 

zgłaszających daną pracę do Konkursu nie może liczyć więcej niż 5 osób. W zgłoszeniu należy 

wyszczególnić dane wszystkich osób wchodzących w skład zespołu. Zgłoszenie powinno zostać 

dokonane w oparciu o formularz zgłoszenia stanowiący Załącznik do Regulaminu oraz 

uwzględniać przesłanie pracy zgodnie z punktem III podpunkt 4 Regulaminu (dalej jako 

„Zgłoszenie”).  

5. Poprzez dokonanie Zgłoszenia na warunkach określonych w Regulaminie, Uczestnik przystępuje 

do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza: akceptację przez Uczestnika (autora lub zespół 

autorski) warunków dotyczących udziału w Konkursie określonych w Regulaminie oraz 

oświadczenie Uczestnika (autora/zespołu autorskiego), że nadesłana praca jest wynikiem 

samodzielnej działalności twórczej, a jej zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.  

III. WYMAGANIA FORMALNO - TECHNICZNE  

1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac.  

2. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane bądź w inny sposób 

rozpowszechniane w Internecie lub w innym medium oraz brać udziału w innym konkursie. 

3. Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice i dotyczyć wszystkich  dziedzin sztuki 

i jej odłamów: obrazy, rzeźby, fotografie, instalacje artystyczne, filmy, animacje, grafiki, 

przedmioty wzornictwa przemysłowego, w tym projekty: mebli, mody, architektury, a także 

utwory muzyczne, wiersze i opowiadania. 

4. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie pracy konkursowej za pomocą serwisu 

wetransfer.com na adres: termomodernizacja_konkurs@termoorganika.pl w formie zdjęć i 

plików video lub tekstu. W wiadomości wetransfer należy wpisać imię i nazwisko autora/imiona 

lub imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego oraz tytuł pracy. Jako 

osobną wiadomość należy wysłać na adres mailowy wypełniony formularz zgłoszeniowy, a jeśli 

to konieczne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.  

a. zgłaszana praca w postaci filmu lub animacji komputerowej obligatoryjnie nie może trwać 

dłużej niż 60 sekund. Film może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę 

pliku cyfrowego w formacie AVI, MOV lub MPEG, w jakości HD; 

b. zgłaszana praca w postaci pracy literackiej nie może przekraczać 5000 znaków (ze spacjami) 

w formacie doc. (Word), pdf; 

c. zgłaszana praca w postaci fotografii, grafiki, projektu może być wykonany w dowolnej 

technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie jpg, pdf, tiff; 

d. zgłaszana praca w formie utworu muzycznego może trwać maksimum 120 sekund oraz musi 

mieć formę pliku cyfrowego w formacie: mp3;  

e. inne zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak muszą mieć formę 

pliku cyfrowego w formacie jpg, pdf, tiff. 

5. Oceny formalnej nadesłanych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.  

6. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania prac przez Uczestników.  
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IV. TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC 

1. Kompletne Zgłoszenie należy wysłać do dnia 31 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres 

mailowy: termomodernizacja_konkurs@termoorganika.pl. 

2. Termin 31 sierpnia 2019 r. jest terminem ostatecznym. Prace, które wpłyną po tym dniu, nie 

zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Koszty przesyłki prac ponoszą Uczestnicy dokonujący 

Zgłoszenia.  

V. KRYTERIA OCENY PRAC, JURY ORAZ NAGRODY  

1. Prace nadesłane przez Uczestników w związku ze Zgłoszeniem będą oceniane przez komisję 

konkursową powołaną przez Organizatora. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób 

związanych ze sztuką,  branżą filmową, reklamową oraz przedstawiciele Organizatora (dalej jako 

„Jury”). Przewodniczącym Jury Konkursu jest Omenaa Mensah, dziennikarka oraz ambasadorka 

Termo Organiki. 

2. Organizator nie stawia ograniczeń co do treści / tematyki prac zgłaszanych do Konkursu przez 

Uczestnika. Jedynym proceduralnym wymogiem jest zawarcie motywu przewodniego konkursu, 

czyli hasła: „Termomodernizacja to najlepszy sposób na: smog, komfort cieplny i oszczędność 

pieniędzy” w każdej zgłoszonej pracy oraz spełnienie wymogów formalno–technicznych 

określonych w punkcie III Regulaminu. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury pod kątem 

spełnienia 3 kryterium oryginalności, dobrego humoru oraz sformułowania ciepłego i 

pozytywnego przekazu artystycznego nawiązującego do sloganu firmowego Termo Organiki: 

„Myśl ciepło”. 

3. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej zgłoszonych prac oraz decyduje o przyznaniu 

nagród, w oparciu o kryteria określone w punkcie 2 powyżej. 

4. Jury dokonuje wyboru zwycięzców Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, większością 

głosów. 

5. Laureatom/zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne (dalej jako 

„Nagrody”):   

 1) I miejsce – 4.000 zł (brutto),  

 2) II miejsce – 2.000 zł (brutto),  

 3) III miejsce – 1.000 zł (brutto),  

 4) Wyróżnienia – sześć wyróżnień po 500 zł ( brutto). 

6. W przypadku, gdy nagrodzona praca została zgłoszona przez zespół autorów, Nagroda przyznana 

zespołowi autorskiemu traktowana jest jako jedna i podlega odpowiedniemu podziałowi 

pomiędzy autorów tej pracy. 

7. Nagrody zostaną wypłacone Uczestnikom przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 

oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. 

8. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty Nagrody. 

Organizator potrąci i odprowadzi podatek od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

9. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu Nagrody głównej (za I miejsce) lub nie 

przyznaniu Nagrody za II miejsce lub Nagrody za III miejsce, a także o nie przyznaniu w Konkursie 

żadnej Nagrody. 
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10. Jeżeli Jury Konkursu zdecyduje o nie przyznaniu żadnej Nagrody, informacja w tym zakresie 

zostanie zamieszczona na stronie Organizatora. 

11. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć 

religijnych oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.  

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

1. Wyniki Konkursu, w tym jego zwycięzcy, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

nie później niż do dnia 30 września 2019 r. 

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu 

ewentualnego, uroczystego wręczenia Nagród. Informacja ta zostanie również opublikowana na 

stronie internetowej Organizatora. 

3. Przyznane Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom/ laureatom Konkursu na konta bankowe 

wskazane przez nagrodzonych uczestników Konkursu. Przyjazd laureatów (zwycięzców 

Konkursu) na uroczystość wręczenia Nagród odbywa się na ich koszt.  

VII. PRAWA AUTORSKIE   

1. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia potwierdza, że przysługują mu osobiste  

i majątkowe prawa autorskie oraz prawa do artystycznych wykonań do każdej zgłoszonej pracy 

jako całości oraz poszczególnych wkładów twórczych składających się na tę pracę. Uczestnik 

ponosi pełną odpowiedzialność (i zobowiązuje się w tym zakresie zwolnić z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności Organizatora) w przypadku, gdy w związku z wykorzystaniem zgłoszonej 

pracy przez Organizatora zgodnie z Regulaminem dojdzie do naruszenia jakichkolwiek praw osób 

trzecich. 

2. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów prac, w tym 

oznaczenia prac ich nazwiskami lub pseudonimami, które zostały udostępnione Organizatorowi. 

3. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, o którym mowa w Regulaminie, Uczestnik udziela 

Organizatorowi, na czas nieoznaczony, niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do udzielenia 

sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do 

wykorzystania pracy poprzez: używanie i wykorzystanie w działalności statutowej oraz wszelkiej 

innej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej własności 

intelektualnej; utrwalanie i powielanie jakąkolwiek techniką audiowizualną; publiczne 

prezentowanie i nadawanie oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach 

internetowych Organizatora, a także portalach społecznościowych. 

4. W przypadku, gdy w ramach pracy zgłoszonej przez Uczestnika do Konkursu doszło do 

utrwalenia wizerunku jakichkolwiek osób fizycznych, z chwilą dokonania Zgłoszenia, o którym 

mowa w Regulaminie, Uczestnik wyraża również zgodę (którą zobowiązuje się wcześniej 

pozyskać w odpowiednim zakresie) na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku takich 

osób fizycznych w związku z eksploatacją pracy na warunkach określonych w licencji.  

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie, ul. Bolesława Prusa 33, kod pocztowy: 30-117 („Termo Organika”). Kontakt do 

Inspektora Danych Osobowych: e-mail iod@termoorganika.pl, tel. 12 427 07 40.  

2. W związku z uczestnictwem w Konkursie, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu 



korespondencyjnego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby 

Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku  

z realizacją Konkursu.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu jest 

zgoda Uczestnika wyrażona w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu rozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Uczestnik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo do: 

a. żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

trakcie trwania Konkursu zgłoszenie Uczestnika zostaje niezwłocznie anulowane, a wszelkie jego 

dane osobowe usunięte. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa. 

IX. REKLAMACJE  

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem 

poleconym, na adres Organizatora: Termo Organika Sp. z o.o, ul. B. Prusa 33, 30-117 Kraków, z 

dopiskiem Konkurs „Termomodernizacja to najlepszy sposób na: smog, komfort cieplny i oszczędność 

pieniędzy”, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców / laureatów. Reklamacje zostaną 

rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 roboczych dni od ich otrzymania. Uczestnik Konkursu 

zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą 5 elektroniczną. Decyzje 

Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji stanowią decyzje ostateczne.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może 

wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje wszystkie warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem 

jego samodzielnej działalności twórczej i nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz udziela 

zgody na wykorzystanie pracy, w szczególności do publicznego prezentowania oraz używania w 

działalności informacyjno-promocyjnej.  

4. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji pracy przed emisją w Internecie, np. w 

przypadku zgłoszenia filmu konkursowego przygotowanie czołówki, wmontowanie logotypu 

firmy, itp.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.  

 



Załączniki:  

- formularz zgłoszeniowy 


