
 
 

Regulamin konkursu "Urządzamy" ("Regulamin") 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Urządzamy", zwanego dalej "Konkursem", jest 
Agora Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, 
REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". Organizator jest również 
sponsorem dodatkowych nagród pieniężnych.  

2. Sponsorami nagród w Konkursie są: 
1) Nagrody za pierwsze i drugie miejsce - Gorenje Sp. z o.o. (ul. Poznańska 159; 05-

850 Ożarów Mazowiecki); 
2) Nagrody za miejsca od trzeciego do dziewiątego – ANWIS Sp. z o.o. (ul. Heleny 

Junkiewicz 8/49; 03-543 Warszawa), Grupa Handlowa „Agata Meble” Spółka z 
o.o. (Aleja Roździeńskiego 91; 40-203 Warszawa), Sanplast Sp. z o.o. 
(Wymysłowice 1; 88-320 Strzelno), DLH GLOBAL Sp. z o.o. (ul. Sosnkowskiego 
1d, 02-495 Warszawa) oraz Activejet (ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno) .  

3. Konkurs zostanie ogłoszony w numerach 11/17 oraz 12/17 magazynu Cztery Kąty, 
zwanego dalej „Magazynem” i zostanie przeprowadzony przez Magazyn, w dniach od  
5 października 2017 roku do 4 grudnia 2017 roku. 

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników. 
6. Regulamin Konkursu jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie 

serwisu Cztery Kąty (URL:)[ http://ladnydom.pl/czterykaty/0,0.html], dalej „Serwis”.  
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, będące konsumentami i spełniające warunki określone w Regulaminie, 
zwani dalej „Uczestnikami”.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Sponsorów 
nagród, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa 
małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym 
pożyciu).  

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w 
nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 
do udziału w Konkursie.  

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.   

 
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od 5 października 2017 r. od godz. 

00:01 do 4 grudnia 2017 r. do godz. 23:59 na adres mailowy 
konkurs_urzadzamy@agora.pl przesłać pracę konkursową: „Opisz wnętrze, które 



chcesz odmienić, i uzasadnij, dlaczego to właśnie do Ciebie powinna trafić nagroda 
główna”.  

2. Po przesłaniu pracy konkursowej odpowiednio oznaczonej w sposób, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej, Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian. 

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 
powyżej uważa się moment, w którym praca konkursowa została przysłana na 
wskazany w ust. 1 powyżej adres mailowy.  

4. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową i otrzymać w ramach 
Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.  

5. Organizator zastrzega, że zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane 
w Magazynie, na stronie Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanych w 
Serwisie Facebook, Instagram, jak również na stronach innych serwisów 
internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych 
bezpośrednio z Konkursem.  

6. Praca konkursowa powinna mieć formę krótkiej wypowiedzi tekstowej w języku 
polskim, do maksymalnie 200 wyrazów i zostać przesłania w ogólnodostępnych 
formatach (doc., pdf).  

7. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie 
pracy w Konkursie jak i sama praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w 
szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób 
trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do 
Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej 
odpowiedzialności wynikającej z wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z 
zasadami Konkursu. 

 
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

 
1. Spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu, spełniających warunki 

określone w § 2 i 3 Regulaminu, jury wskaże 9 najciekawszych prac konkursowych, 
których twórcy otrzymają nagrody określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, przy czym jury 
wybierze zwycięzców nagrody za pierwsze, drugie, trzecie i kolejne miejsca. 

2. Wyłaniając zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Zwycięzcami”, jury będzie się 
kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością Uczestników, przy czym w 
zakresie wskazanych kryteriów jury kieruje się subiektywnymi ocenami. 

3. W skład jury wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora wykonujący pracę w 
trakcie przeprowadzania Konkursu. 

4. Nagrodzony Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia Konkursu, tj. do dnia 18.12.2017 r., poprzez komunikat przesłany na 
adres poczty mailowej, z której została przesłana zwycięska praca konkursowa. 
Laureat zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora 
zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać na adres e-mail podany w zawiadomieniu 
wiadomość zawierającą dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres do wysłania nagrody oraz informacje niezbędne do 
dokonania rozliczeń podatkowych. Zwycięzcy nagród za miejsca pierwsze i drugie 
zostaną również wezwani do złożenia oświadczenia o zgodzie na publikację zdjęć 
wykonanych podczas zakupów z wykorzystaniem vouchera stanowiącego nagrodę w 
Konkursie, o treści zgodnej z treścią załącznika do niniejszego regulaminu. 

5. Brak przekazania Organizatorowi informacji lub oświadczeń zgodnie z ust. 4 powyżej 
w terminie 4 dni od dnia powiadomienia o wygranej, powoduje, że Uczestnik traci 
prawo do nagrody. W takiej sytuacji, Organizator będzie uprawniony, do wyboru 
dodatkowej zwycięskiej pracy konkursowej, do której znajdą zastosowanie zasady 
określone w niniejszym Regulaminie. W tej sytuacji, kolejna osoba, której praca 
konkursowa zostanie wybrana, traktowana jest jak Zwycięzca Konkursu. Jury 
kontaktuje się z kolejną osobą za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 3 dni od 
momentu jej wybrania. Jeżeli kolejna osoba nie odpisze w ciągu 14 dni od momentu 



wysłania wiadomości e-mail z informacją o wygranej, nagroda przypada kolejnej 
osobie, do której ma zastosowanie procedura określona w niniejszym ustępie. 

6. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną 
nagrodę rzeczową.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli przesłane prace 
konkursowe będą naruszać § 6 Regulaminu lub nie będą spełniać warunków 
określonych w § 3 pkt 6 Regulaminu. 

8. Lista zwycięzców, przedstawiająca imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, 
zostanie opublikowana w numerze 3/18 Magazynu. 

 
§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są: 
1) 1 miejsce: karta podarunkowa o wartości 15 000 zł na zakupy w salonie 

sprzedaży Gorenje; adres: Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki oraz 
dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 1 667 zł;  

2) 2 miejsce karta podarunkowa o wartości 5 000 zł na zakupy w salonie sprzedaży 
Gorenje;  adres: Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki oraz dodatkowa 
nagroda pieniężna w kwocie 556 zł;  

3) 3-8 miejsce - voucher o wartości 1 500 zł do wydania w sklepie/salonie 
"Fundatora nagrody"/"Kontrahenta", którzy zostali wymienieni poniżej oraz 
dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 167 zł: 

a) 3 miejsce – Fundator Agata 
b) 4 miejsce – Fundator Agata 
c) 5 miejsce – Fundator Anwis 
d) 6 miejsce – Fundator Anwis 
e) 7 miejsce – Fundator Sanplast; 
f) 8 miejsce – Fundator DLH 

4) 9 miejsce - zestaw oświetlenia ufundowany przez firmę ActiveJet o wartości 
1 522 zł, na który składają się: 2 lampki stojące Antiope, Lampa wisząca 
Antiope, 2 kinkiety Matis, Taśma LED w żelu 5 m kolor ciepły, Bombki LED, 
Kostki LED, Activejet TELSAR oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 170 
zł.  

2. Liczba nagród: 9 (dziewięć). 
3. W przypadku Zwycięzców, którzy zajęli miejsce 1 i 2, na zakupach w salonie 

sprzedaży Gorenje; adres: Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
zorganizowana będzie sesja zdjęciowa, która opublikowana zostanie w Magazynie 
oraz udostępniona pomoc stylisty wnętrz. Organizator planuje opublikowanie sesji 
zdjęciowej w numerze 4/18 Magazynu. Z przyczyn technicznych lub organizacyjnych 
publikacja sesji może nastąpić wcześniej lub później. O ostatecznym terminie 
publikacji Organizator poinformuje Zwycięzców, którzy zajęli miejsce 1 i 2.  

4. Organizator wskazuje, że nagrody przewidziane w Konkursie należy wydać w trakcie 
pierwszych zakupów w całości. W sytuacji, w której kwota zakupu jest niższa niż 
wartość nagrody, różnica między tą kwotą a wartością nagrody przepada, w 
szczególności nie jest ona zwracana w gotówce. W sytuacji, w której kwota zakupu 
jest wyższa niż wartość nagrody, Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę między 
wartością nagrody a kwotą zakupu. 

5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zmiany na inną nagrodę 
rzeczową. 

6. Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody w przypadku, jeżeli nie spełni 
któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu. 

 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 



1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie 
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 
Warszawa, Czasopisma, z dopiskiem „Urządzamy” lub za pomocą wiadomości e-mail 
przesłanej na adres udostępniony w Serwisie konkursowym 
(konkurs_urzadzamy@agora.pl). Reklamacje należy składać w terminie 30 
(trzydziestu) dni od daty zakończenia Konkursu bezpośrednio w siedzibie 
Organizatora, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą 
wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony w serwisie konkursowym.  

2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia 
roszeń dotyczących nagrody, wynikających z rękojmi lub gwarancji oraz prawa 
dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym w związku z Konkursem. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji z informacją o zajętym stanowisku 
zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z 
preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).  

 
§ 7. Ochrona danych osobowych 

 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, opublikowania listy laureatów 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 
nagrody, a pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody przez Uczestnika - także dla 
celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.  

2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej może obejmować także, pod 
warunkiem udzielenia odpowiednich zezwoleń, publikację imienia i nazwiska 
Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku 
Uczestnika.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych 
osobowych  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 
w Konkursie. 

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
7. Dane osobowe Uczestników, którzy nie udzieli dodatkowych zgód na przetwarzanie 

danych osobowych zostaną usunięte przez Organizatora z dniem upływu terminu na 
rozpatrzenie reklamacji, chyba że dłuższe przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności dla potrzeb rozliczenia 
zobowiązań podatkowych.  
 

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

 
1. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  
2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 

nim Uczestnika, jeżeli Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 
Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w § 7 Regulaminu. 

 

  



Załącznik do Regulaminu konkursu „Urządzamy” 
 

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku i udzielenie licencji 
 
udzielone w dniu _____________________  ________ r. 
 
przez 
______________________________________________________________________ 
zamieszkałego/ą w ___________________________ 
 
PESEL ____________________________________________ („Zwycięzca”) 
 
spółce pod firmą Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 
Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000059944, o kapitale zakładowym w wysokości 47.665.426,00 zł, 
wpłaconym w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwanej dalej Agorą  
 
1. Zwycięzca zezwala Agorze na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na 

zdjęciach wykonanych podczas zakupów z wykorzystaniem vouchera stanowiącego 
nagrodę w konkursie "Urządzamy" (każde ze zdjęć nazywane będzie dalej 
odpowiednio „Zdjęcie"  
i „Konkurs”). 

2. Niniejsze zezwolenie obejmuje: 
1) wielokrotne rozpowszechnienie Zdjęcia w magazynie Cztery Kąty („Magazyn”), 

portalu Magazynu, profilach Magazynu w mediach społecznościowych; 
2) wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na Zdjęciu: 

a) w prasie, w tym na okładkach wydawnictw Agory lub w materiałach dołączanych 
do wydawnictw Agory, i pozostałych mediach masowych, archiwach i bazach 
danych wydawanych drukiem i w postaci cyfrowej; 

b) w sieciach informatycznych i w sieci Internet, w tym na portalach wydawnictw 
Agory jak i w mediach społecznościowych; 

c) we wszystkich wydawnictwach nieperiodycznych, reklamowych i promocyjnych 
wydawanych drukiem i w postaci cyfrowej, w tym w reklamach wydawnictw Agory; 

d) w programach telewizyjnych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą 
wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne. 

3. Rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić niezależnie do formy utrwalenia  
i wprowadzenia do obrotu po opracowaniu dzieła przy zastosowaniu wszelkich technik 
plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skali i proporcji, 
wykorzystania przez Agorę dzieła, w całości lub we fragmentach w celach promocji  
i reklamy, o których mowa powyżej, także w połączeniu z dziełami innych podmiotów. 

4. Zwycięzca udziela ponadto Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na 
korzystanie ze zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji:  
1) utrwalenia, zwielokrotnienie egzemplarzy dowolną techniką -  

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

2) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na 
łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora,  
w szczególności Magazynu;  

3) publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym;  

5. Zezwolenie oraz licencja udzielane są bez konieczności uiszczenia wynagrodzenia 
przez Organizatora, w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.  

6. Zezwolenie i licencja zostają udzielone bez ograniczeń terytorialnych i dotyczą 



możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości nagrodzonej pracy 
konkursowej, jak również co do jej fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym 
też z uwzględnieniem opracowań, a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, 
wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, 
wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, zarówno z 
podaniem jak i bez podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania Zwycięzcy. 

7. Uprawnienia uzyskane na podstawie niniejszego zezwolenia i licencji mogą być 
przenoszone na inne podmioty. 

 

 


