
 
REGULAMIN KONKURSU 

„MARZENIA SZYTE NA MIARĘ” 

§ 1 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs „MARZENIA SZYTE NA MIARĘ” odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. 

od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki 

Firanek i Koronek Haft SA www.haft.com.pl  

2. Organizatorem konkursu jest Fabryka Firanek i Koronek Haft SA z siedzibą w Kaliszu, 

adres: ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 

0000049446, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 618-00-41-936, REGON 

250022261, (dalej: "Organizator").  

3. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego 

dalej: Regulaminem).  

§ 2 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu pn „Marzenia szyte na miarę” mogą być osoby pełnoletnie, z 

zastrzeżeniem pkt. 2, które w okresie od dnia 15.09.2015 roku do dnia 31.10.2015 roku 

dokonały zakupu w naszym sklepie internetowym na dowolny produkt  oraz  zgłosiły swój 

udział w konkursie zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie 

najbliższej rodziny tych osób. 



3. Zgłoszenia konkursowego można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie 

internetowej wysyłając je na adres e-mail:metamorfoza@haft.com.pl, ewentualnie 

korespondencyjnie pod niżej wskazany adres: 

Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A. 

Ul. Złota 40 

62-800  Kalisz (z dopiskiem „Marzenia szyte na miarę”) 

4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w formie e-mail lub korespondencyjnie (bez użycia 

zamieszczonego formularza zgłoszeniowego) należy w treści zamieścić klauzulę o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie o 

następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 40, dla celów 

związanych z przebiegiem konkursu pn. „Marzenia szyte na miarę” . Zapoznałem/am się z 

pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich 

poprawienia. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mnie z listy uczestników w/w 

konkursu”. 

5.Udział w konkursie w tym udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W braku 

wskazania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 

dostawy zakwalifikowanie do udziału w konkursie nie będzie możliwe. 

§ 3 

PRZEBIEG KONKURSU 

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie dwóch warunków: 

a) dokonanie zakupów w sklepie internetowym http://haft.com.pl/sklep,online na 

dowolnie wybrany produkt, 



b) przesłanie zgłoszenia konkursowego wraz ze zdjęciem pomieszczenia, które wymaga 

aranżacji z uzasadnieniem dlaczego przestrzeń zamieszczona na przesłanej fotografii 

wymaga metamorfozy w postaci nowego wystroju wnętrza. 

3. W ciągu 8 dni od dnia  zakończenia Konkursu Organizator  wyłoni zwycięzcę. 

4. Laureatem konkursu zostanie uczestnik, który prześle zdjęcie pomieszczenia, które 

wymaga metamorfozy i uzasadni konieczność nowej aranżacji wystroju wnętrza. Kryterium 

przyznania nagrody będzie: oryginalność, pomysłowość,  kreatywność. 

5. O wyniku konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową  

do dnia 10 listopada 2015 roku. 

6. Publikacja wyników konkursu ze wskazaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostanie 

ogłoszona w dniu 10 listopada 2015 roku na stronie internetowej Organizatora o adresie 

elektronicznym www.haft.com.pl  

§ 4 

NAGRODA 

1. Nagrodą w konkursie jest wykonanie przez Organizatora metamorfozy jednego 

pomieszczenia, która będzie się opierać na dekoracjach uszytych z tkanin oraz firan marki 

HAFT.  

2. Wartość uszytych aranżacji stanowi kwota w wysokości 3 000 zł. Kwota nagrody będzie 

zwiększona o zryczałtowany podatek. Koszty podatku pokrywa Organizator, który naliczy 

 i odprowadzi podatek do właściwego Urzędu Skarbowego.  

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, w szczególności na ekwiwalent 

pieniężny. 

 

 



§ 5 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU 

1.Po upływie terminu zgłoszeń, Komisja konkursowa powołane przez Fabrykę Firanek i 

Koronek Haft SA z siedzibą w Kaliszu w terminie do dnia 10.11.2015r. do godz. 15.00 

dokona wyboru Laureata nagrody głównej. 

2.Nagroda główna zostanie zrealizowana przez Organizatora nie później niż w ciągu 30 dni 

od daty wyboru zwycięzcy i będzie przebiegała dwuetapowo:  

a) pomiar i projekt aranżacji u klienta, w pomieszczeniu które wygrało w Konkursie,  

b) realizacja projektu aranżacji i montaż u klienta będącego laureatem nagrody. 

 

§ 6 

DEKLARACJE i LICENCJE 

1. Zgłoszenie przez uczestnika opisu i zdjęć do Konkursu zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na przeprowadzenie 

fotorelacji z przebiegu Metamorfozy.  

2. Zgłoszenie przez Uczestnika opisu i zdjęć do Konkursu zgodnie z Regulaminem, jest 

jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i przenaszalnej 

licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do opisu i 

zdjęć do Konkursu i fotorelacji (dalej: Licencja) na następujących warunkach:  

2.1 Licencja upoważnia do korzystania z opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji przez czas 

nieokreślony (okres licencji);  

2.2 Licencja upoważnia do korzystania z opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji, na 

wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:  



a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz 

techniką cyfrową,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opis i zdjęcia do Konkursu 

oraz fotorelację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania opisu do Konkursu w sposób inny niż określony pod lit. b/ 

powyżej - publiczne udostępnianie opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

1.3 Licencja upoważnia do korzystania z opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji na 

terytorium obejmującym obszar całego świata.  

2. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i 

osobistych:  

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej 

zgody, opracowań opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji, poprzez dokonywanie w 

szczególności jego skrótów, włączanie do innych publikacji w rozumieniu prawa autorskiego, 

itp oraz na korzystanie przez Organizowania z tych opracowań na polach eksploatacji, 

wskazanych w punkcie 1.2 powyżej,  

- upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu opisu i zdjęć do 

Konkursu oraz fotorelacji publiczności, udostępnianiu opisu i zdjęć do Konkursu oraz 

fotorelacji z podaniem imienia i nazwiska twórcy (wg wyboru Organizatora), a także do 

zniszczenia utrwalenia opisu i zdjęć do Konkursu oraz fotorelacji dokonanego/uzyskanego 

przez Organizatora bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.  



3. Zgłaszając opis do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem 

przesłanego opisu i zdjęć do Konkursu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz 

prawa pokrewne do opisu i zdjęć do Konkursu, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi 

prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest upoważniony do 

reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do opisu do Konkursu nie są w 

żaden sposób ograniczone ani obciążone,  

b) żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani 

żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora 

przekazanych uprawnień.  

4. Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a 

w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 

żądaniami w stosunku do Organizatora, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń 

osób trzecich.  

5. Licencja na korzystanie z opisu i zdjęć do Konkursu, obejmują również prawo 

Organizatora do korzystania ze zgłoszonego opisu i zdjęć do Konkursu w celach promocji i 

reklamy zarówno Konkursu jak również Organizatora oraz wszelkich akcji promocyjno-

reklamowych, których celem jest promocja Organizatora.  

6. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie  

wynikającym z niniejszego paragrafu.  

 

 

 

 



§ 7 

REKLAMACJE 

1. Prawo składania reklamacji w zakresie przebiegu Konkursu służy każdemu uczestnikowi 

Konkursu w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. 

2. Reklamacja, o której mowa w pkt 1., powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail z 

którego dokonano zgłoszenia w konkursie, jak również opis i powód reklamacji. 

3. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Fabryka Firanek i 

Koronek Haft SA, ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe 

pod numerem KRS 0000049446, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 618-00-41-

936, REGON 250022261.  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 

09, poz. 1540).  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą w 

szczególności przepisy: 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, 

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 



- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

4. Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego 

wydrukowanie, przekopiowanie i zapisanie na odpowiednim urządzeniu umożliwiającym jego 

odtworzenie. Ponadto możliwe jest pobranie regulaminu w formacie PDF i zapisanie go                   

w pamięci komputera. 

5. Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 15 września 2015 roku. 

 

 


