
Regulamin konkursu PORTA DESIGN PROJECT 

na najlepszy projekt naklejki z otworem wizjer drzwiowy

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie PORTA DESIGN PROJECT – konkurs na 
najlepszy projekt naklejki z otworem na wizjer drzwiowy (dalej w regulaminie: projekt).

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Łódź Art Center - fundacja zarejestrowana 
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. 
Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zlecenie PORTA KMI Poland S.A.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pocztowy adres 
korespondencyjny (umożliwiający odbiór listu poleconego) na terenie Polski. 

6. Konkurs jest prowadzony za pomocą aplikacji PORTA DESIGN PROJECT umieszczonej pod 
adresem https://www.facebook.com/PortaDrzwi

7. Konkurs jest organizowany w dniach od 10.06.2013 r. do 10.09.2013 r. w ramach serwisu 
społecznościowego facebook.com, przy pomocy aplikacji PORTA DESIGN PROJECT 
umieszczonej pod adresem: https://www.facebook.com/PortaDrzwiKonkurs nie jest w żaden 
sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim 
związany.

8. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie przez Uczestnika projektu wg następującej 
specyfikacji:

• Rozmiar projektu: max 40cmx40cm, wizjer o średnicy 26mm umieszczony w 
dowolnym miejscu projektu.

• Plik jpg nazwany przez uczestnika zgodnie z następującym wzorem: 
nazwa_profilu_facebook_uczestnika_tytuł_pliku.jpg

9. Projekt musi być autorstwa Uczestnika konkursu (Uczestnik musi posiadać autorskie prawa 
majątkowe i osobiste do zgłaszanego projektu, które nie są w żaden sposób ograniczone 
prawami osób trzecich).

10. Zgłaszając projekt Uczestnik wyraża zgodę na publikację projektu (w kontekście konkursu) na 
stronie aplikacji służącej do prowadzenia konkursu, na stronie  http://www.porta.com.pl oraz 
na stronie http://www.blogporta.pl/ 

11. Konkurs jest podzielony na 3 edycje:

• 10.06-07.07.2013 r.:

i. 10.06-30.06.2013 r. – Etap I



ii. 01.07-07.07.2013 r. – Etap II

• 08.07-07.08.2013 r.:

i. 10.07-31.07.2013 r. – Etap I

ii. 01.08-07.08.2013 r. – Etap II

• 08.08-07.09.2013 r.:

i. 10.08-30.08.2013 r. – Etap I

ii. 01.09-07.09.2013 r. – Etap II

12. Każda z edycji Konkursu składa się z następujących etapów:

• I Etap – zgłaszanie projektów przez Uczestników. Projekty zgłaszane są przez 
aplikację do prowadzenia konkursu.

• II Etap – głosowanie fanów strony PortaDesignMail. W trakcie trwania II Etapu Fani 
strony PortaDesignMail na Facebook oddają głosy na zgłoszone w danej edycji 
projekty. Każdy fan strony PortaDesignMail może oddać (pojedynczy) głos na 
dowolną ilość zgłoszonych przez Uczestników projektów. Etap II kończy się 
wyłonieniem Zwycięzcy danej edycji konkursu oraz przyznaniem nagrody.

13. Każda edycja konkursu jest zakończona przyznaniem nagrody rzeczowej przez Organizatora. 
Lista nagród w każdej z edycji konkursu zostanie opublikowana przy pomocy aplikacji służącej 
do prowadzenia konkursu, wraz z rozpoczęciem danej edycji. Nagrody nie będą podlegały 
wymianie na pieniądze ani na inne nagrody rzeczowe. Nagrodę otrzyma autor projektu, który 
otrzymał największą ilość głosów fanów strony PortaDesignMail na portalu Facebook.com. 
Nagroda zostanie wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę przesyłek 
wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem konkursu. 

14. Spośród wszystkich projektów zgłoszonych do konkursu, po rozstrzygnięciu ostatniej edycji 
konkursu, jury wybierze dowolną ilość projektów, które nagrodzone zostaną prezentacją 
podczas Łódź Design 2013 - 7. Międzynarodowym Festiwalu Designu w Łodzi. Wybór 
dokonany zostanie do dnia 10.09.2013 r. Autorom trzech najlepszych projektów wyróżnionch 
prezentacją podczas Łódź Design 2013 - 7. Międzynarodowym Festiwalu Designu w Łodzi jury  
przyzna dodatkowe nagrody:

• 1 nagroda: 2000 zł, oraz nagrody rzeczowe: pobyt na Łódź Design Festival (2 noce w 
hotelu dla 2 osób podczas głównego weekendu: 19-20.10.2013 r., zaproszenie 
upoważniające do udziału w Łódź Design 2013 - 7. Międzynarodowym Festiwalu  
Designu w Łodzi ), możliwość prezentacji projektu na specjalnie dedykowanej 
wystawie (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 24 niniejszego regulaminu) – 
o łącznej wartości 600 złotych

• 2 nagroda: 1000 zł oraz nagrody rzeczowe: pobyt na Łódź Design Festival (2 noce w 
hotelu dla 2 osób podczas głównego weekendu: 19-20.10.2013 r., zaproszenie 
upoważniające do udziału w Łódź Design 2013 - 7. Międzynarodowym Festiwalu  



Designu w Łodzi), możliwość prezentacji projektu na specjalnie dedykowanej 
wystawie (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 24 niniejszego regulaminu) – 
o łącznej wartości 600 zł. 

• 3 nagroda: 500 zł oraz nagrody rzeczowe: pobyt na Łódź Design Festival (2 noce w 
hotelu dla 2 osób podczas głównego weekendu: 19-20.10.2013 r., zaproszenie 
upoważniające do udziału w Łódź Design 2013 - 7. Międzynarodowym Festiwalu  
Designu w Łodzi ),  możliwość prezentacji projektu na specjalnie dedykowanej 
wystawie (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 24 niniejszego regulaminu) o 
łącznej wartości 600 zł.

Przychód uzyskany z tytułu nagród (o których mowa powyżej) podlega opodatkowaniu 
ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Każdej z nagród będzie przypisane 
świadczenie dodatkowe w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody. Płatnikiem 
podatku ryczałtowego jest Organizator. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego 
podatku zryczałtowanego z kwoty świadczenia dodatkowego.

15. Każdy z Uczestników konkursu może zgłosić w konkursie dowolną ilość projektów w każdej z 
edycji konkursu z zastrzeżeniem, że nagroda rzeczowa (o której mowa w punkcie 13) zostanie 
przyznana danemu Uczestnikowi tylko jeden raz. Oznacza to, że po przyznaniu nagrody 
rzeczowej głosowanie fanów strony PortaDesignMail w kolejnej edycji konkursu na projekt 
wcześniej nagrodzonego Uczestnika, nie będzie brane pod uwagę (nagrodę uzyska projekt 
Uczestnika, który zajął kolejne miejsce pod względem ilości głosów fanów strony 
PortaDesignMail)

16. Skład Jury:

• dwóch przedstawiciel Organizatora

• jeden przedstawiciel PORTA KMI Poland S.A.

17. Obrady Jury nie są jawne. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagrody Uczestnikowi, który nie 
spełnił wymogów uczestnictwa w konkursie. 

19. Dostęp do aplikacji służącej do prowadzenia konkursu jest możliwy poprzez własny profil w 
serwisie facebook.com. 

20. Zwycięzca danej edycji konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez e-mail, 
przypisany do konta w serwisie facebook.com  i zostanie poproszony przez Organizatora o 
podanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody. W konkursie uczestniczyć mogą jedynie 
osoby  które udostępniły swój e-mail na użytek aplikacji.

21. Oprócz przyznania nagrody w danej edycji konkursu Jury może przyznać Uczestnikom 
wyróżnienia. 



22. Warunkiem udziału w Łódź Design 2013 będzie:

i.  przygotowanie zgłoszonego do konkursu projektu w sposób umożliwiający 
jego wytworzenie (do postaci naklejki z otworem na wizjer na drzwi o 
średnicy 26mm) wg następującej specyfikacji: 

1. wymiary projektu: maksymalnie 40x40 cm

2. format pliku: - dowolny format wektorowy lub plik w formacie pdf, 
skala 1:1,

3. format pliku: - dowolny format wektorowy lub plik w formacie jpg, 
300 dpi, skala 1:1

ii. wyrażenie zgody na jego prezentację w ramach Łódź Design 2013 oraz w 
materiałach informacyjnych Łódź Design 2013. 

23. Poprawne działanie aplikacji do prowadzenia konkursu zapewnia używanie przez Uczestnika 
najnowszych wersji popularnych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, etc.).

24. Przystępując do Konkursu (poprzez uruchomienie aplikacji PORTA DESIGN PROJECT i 
zaakceptowanie uprawnień wymaganych przez aplikację służącą prowadzenia konkursu) 
Uczestnik potwierdza znajomość zasad opisanych w niniejszym regulaminie, a także – w 
przypadku zdobycia nagrody w danej edycji konkursu - wyraża zgodę na publikację nazwy 
swojego profilu na stronie Facebook PortaDesign Mail: 
https://www.facebook.com/PortaDesignMail

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu korespondencyjnego lub innych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z 
prowadzeniem Konkursu.

26. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia danej edycji konkursu zgłaszane pod adresem 
promocja@lodzartcenter.com. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 
7 dni od daty otrzymania reklamacji

27. Administratorem danych osobowych zwycięzców danej edycji konkursu jest Organizator 
konkursu. Dane będą przetwarzane tylko do celów prowadzonego konkursu i zostaną 
usunięte po zakończeniu konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi 
warunek otrzymania nagrody. Dane nie są przekazywane przez Organizatora serwisowi 
Facebook.

28. Wyłączną podstawę regulującą konkurs stanowi niniejszy regulamin, który jednocześnie jest 
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

29. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na 
zasadach określonych w regulaminie.

https://www.facebook.com/PortaDesignMail


30. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w każdym czasie, bez podawania 
przyczyny, o czym poinformuje na stronie https://www.facebook.com/PortaDesignMail

31. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.

32. Przystępując do konkursu Uczestnik zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z przeprowadzeniem konkursu przez 
Organizatora.

https://www.facebook.com/PortaDesignMail

