
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

"CIEPŁE DEKORACJE PURMO" 

  

1. Organizator 

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Ciepłe Dekoracje Purmo” jest firma Rettig 

Heating Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik oraz Biurem 

Handlowym w znajdującym się przy ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa. 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polski, która ukończyła 18 lat, wykona i prześle fotografię przedstawiającą aranżację 

ściany lub części pomieszczenia z minimum jednym grzejnikiem Purmo.  

2.2. Uczestnik – autor zdjęcia musi być właścicielem lokalu lub domu, w którym zostało 

wykonane zdjęcie. 

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

2.4. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 

3 .Czas trwania konkursu:  

3.1. Konkurs będzie prowadzony w dwóch etapach: 

I etap 17 kwietnia – 18 maja 2009 

II etap dla autorów zdjęć nominowanych w I etapie: 1 – 8 czerwca 2009 

4. Zasięg terytorialny 

4.1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski 

5. Tematyka 

5.1. Fotografia aranżacji ściany lub części pomieszczenia  z uwzględnieniem minimum 

jednyego grzejnika Purmo. 

6. Zgłoszenia do konkursu. Fotografie. 

6.1. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 2 fotografie.  



6.2. Technika wykonania prac: zapis cyfrowy obrazu. 

6.3. Prace można przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres 

anna.pomaranska@purmo.pl w formie załączników do listu elektronicznego. 

6.4. Fotografie przesyłane do I etapu należy zapisać w formacie JPG w plikach nie 

przekraczających 200 kB. 

 6.5.Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane.  

6.6. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora oraz 

telefon kontaktowy. 

6.7  Ze względu na cechy formatu cyfrowego zezwala się na retusz fotografii, pod 

warunkiem, że będzie on polegał na polepszeniu jakości (kontrast, nasycenie). Nie 

zezwala się na fotomontaże. 

6.8  Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osób 

trzecich. 

7. Zasady konkursu 

7.1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

   I etap – eliminacje, w którym uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia trwa 

od 17.04. do 18.05. 2009 roku.  

   Do dnia 25 maja spośród nadesłanych prac jury wybierze maksymalnie 10 zdjęć, które 

przejdą do finałowego etapu. 

   Organizator zawiadomi autorów wybranych fotografii listem poleconym w terminie do 

1 czerwca 2009 roku 

   II etap – finał, w którym nominowani w I etapie autorzy prześlą pocztą elektroniczną na 

adres anna.pomaranska@purmo.pl w formie załączników do listu elektronicznego 

wytypowane przez jury zdjęcia z I etapu w rozdzielczości min 300dpi i 4 Mpix w 

terminie do 8 czerwca 2009 roku.   

8. Nagrody 

8.1. Nagrodami dla laureatów I etapu są koszulki firmowe T-shirt. 

8.2. Nagrody główne:  

I miejsce – aparat fotograficzny o wartości 1000 zł, 

II i III miejsce – aparat fotograficzny o wartości 500 zł 

9. Podatek od nagród 



9.1. Organizator przy wydaniu nagrody potrąci kwotę pieniężną stanowiącą część nagrody na poczet 

podatku w wysokości 10% wartości rynkowej nagrody. 

10. Ogłoszenie wyników 

10.1 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2009 r.  

10.2 Jury wybierze zwycięską pracę spośród nadesłanych zdjęć zakwalifikowanych do II 

etapu. 

 

10.3  Oceny zdjęć dokona jury składające się z pracowników Organizatora w składzie: 

Emilia Dudek 

      Anna Pomarańska 

Janusz Skibniewski 

10.4. Decyzje jury są ostateczne. 

10.5. Wszyscy laureaci I etapu zostaną powiadomieni o werdykcie jury mailem zwrotnym 

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie do 1 czerwca 2009 roku. 

10.6. Zwycięzca konkursu zostanie zawiadomiony o wygranej mailem zwrotnym oraz listem 

poleconym priorytetowym w terminie do 30 czerwca 2009 roku. 

10.7  Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej www.purmo.pl  

11. Wydawanie nagród 

 

11.1  Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 18 lipca 2009 za posrednictwem Poczty 

Polskiej. 

12. Prawa do zdjęć i zgoda na przetwarzanie danych 

12.1. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 

własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do 

nadesłanych prac. 

12.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Rettig 

Heating Sp. z o.o. 

12.3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu 

oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. Zm. 

 

13. Postępowanie reklamacyjne 
 



13.1   Każdy uczestnik konkursu ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 14 dni od zakończenia 

każdego z etapów konkursu, w którym brał udział. 

 

13.2   Reklamację pisemną należy zgłosić do biura organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: anna.pomaranska@purmo.pl 

 

13.3   Reklamację będzie rozpatrywała Komisja Reklamacyjna w składzie Menadżer 

Marketingu Emilia Dudek i  Specjalista ds. Marketingu i PR Anna Pomarańska. 

 

13.4  W celu rozstrzygnięcia reklamacji Komisja Reklamacyjna może poprosić o przesłanie 

oryginalnych plików zdjęciowych na płycie CD lub DVD. 

 

12.5  Komisja Reklamacyjna ma 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. 

 

12.6  Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest Ostateczna. 
 

14. Możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. 

14.1. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu 

programu w internecie, oraz w biurze handlowym Organizatora w Warszawie przy ul. 

Rotmistrza Pileckiego 91, przez cały okres trwania konkursu, oraz w okresie 

wydawania nagród w godzinach 8.00 –15.00. 
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