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Regulamin Konkursu „Kocham Drewno” 
 

 

I. Postanowienia ogólne  
 
1. Regulamin określa warunki konkursu „Kocham Drewno” przeprowadzanego na łamach „Poradnika 

Muratora: Zrób to sam” nr 4/2016 oraz w serwisach Muratordom.pl i zrobisz sam.pl. 
2. Organizatorami konkursu jest: ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. 

Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale 
zakładowym (opłaconym w całości) 91.850.000 zł.  

3. Sponsorem nagród w konkursie jest firma:  
Husqvarna Polska Sp. Z o.o. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma prawo do 
dysponowania lokalem w zakresie związanym z przedmiotem konkursu.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów Konkursu: ZPR Media S.A., firm 
sponsorujących, a także przedsiębiorstw zajmujących się kolportażem (sprzedażą) publikacji ZPR 
Media S.A., oraz  innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani 
członkowie rodzin pracowników tych firm. 

 
II Założenia Konkursu 
 
1. Celem Konkursu jest propagowanie rozwiązań i produktów DIY oraz majsterkowania.  
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 4 listopada do 20 grudnia 2016.  Okres ten obejmuje 

ogłoszenie konkursu oraz czas przyjmowania zgłoszeń.  
3. Rozwiązanie Konkursu nastąpi po uprzednim posiedzeniu Jury, a lista laureatów zostanie 

opublikowana w serwisie Muratordom.pl, zrozbiszsam.pl oraz w „Poradniku Muratora: Zrób to 
sam” nr 1/2017. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Muratordom.pl oraz na łamach „Poradniku Muratora: 
Zrób to sam” nr 4/2016. W nich zostanie opublikowana informacja o Konkursie, ogólne zasady 
przyjmowania zgłoszeń oraz formularz konkursowy.  

5. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 
III Warunki konkursu  
 
1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie opublikowana  w serwisach Muratordom.pl, zrobisz 

sam.pl na łamach „Poradniku Muratora: Zrób to sam” nr 4/2016 w okresie od 4 listopada do 20 
grudnia 2016. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia na adres ZPR Media SA, ul. 
Dęblińska 6, 04-187 Warszawa z dopiskiem „Kocham drewno” lub wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie zrobisz sam.pl lub www.muratordom.pl do dnia 20 grudnia 
2016 (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji na serwerze Wydawcy) 

3. Prawidłowe zgłoszenie obejmuje: 
a. Zdjęcia pokazujące poszczególne etapy prac 
b. Opis zakresu prac – prace dotyczyć mają tematu Konkursu tj pracy z drewnem.  
c. Wypełnioną ankietę.   
d. Dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie dla celów konkursu.   

4. Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów lub nie na temat, 
będą traktowane jako nieważne i nie będą uwzględniane przez Jury. 

5. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
6. Zasady wyboru laureatów: Nadesłane przez uczestników prace zostaną po okresie przyjmowania 

zgłoszeń ocenione przez Jury w składzie przedstawiciele sponsora i Redakcji. 
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7. Jury Konkursu wybierze zdjęcie wraz z opisem, które w sposób najciekawszy, najbardziej 
efektowny i wyczerpujący odpowiada na zadanie Konkursowe.  

8. Laureaci poinformowani zostaną o nagrodzie telefonicznie lub mailowo.  
9. Informacja o laureatach opublikowana zostanie na stronie Muratordom.pl, Zrobiszsam.pl oraz w 

„Poradniku Muratora: Zrób to sam” nr 1/2017 i zawierać będzie imię i nazwisko laureata oraz 
miejscowość zamieszkania, a także może zawierać zdjęcia przesłane do Konkursu. Lista ta ukaże 
się również na stronie www.muratordom.pl i zrobiszsam.pl.  

10. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę prac konkursowych, jednak przesłanie większej liczby 
prac nie uprawnia, w razie wygranej do otrzymania większej liczby nagród niż jedna. 

11. Nagrodzona osoba nie jest uprawniona do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zmiany 
na inną nagrodę rzeczową.  

12. W przypadku niespełnienia przez laureatów wymogów regulaminu nagroda przechodzi na 
własność ZPR Media S.A. lub innego, wybranego przez Jury laureata. 

13. Organizator ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród z przyczyn obiektywnych lub z 
powodu niedostatecznego poziomu prac konkursowych. Może też przyznać dodatkowe nagrody 
uznaniowe, nie ujęte w Regulaminie konkursu.  

 
IV Jury Konkursu 

 
W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora konkursu i Sponsora. 

 

V. Nagrody, zasady odbioru 
 
1. W konkursie przyznanych zostanie 5 nagród:  

Pilarka H236  1 594 zł 

Siekiera S2800 + rękawice Technical 1 439 zł 

Piłka do podkrzesywania + rękawice 

Functional 

1 172 zł 

Plecak  1 152 zł 

Okulary ochronne SUN X 1 59 zł 

2. Laureat nagrody o wartości przekraczającej 760 złotych zobowiązany jest do wpłacenia podatku w 
wysokości 10% wartości nagrody na konto ZPR Media S.A, o ile obowiązek zapłaty takiego 
podatku wynika z właściwych przepisów. 

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom w terminie do 30 marca 2017 roku, po uprzednim 
poinformowaniu laureata i spełnieniu przez Laureata wymogów Regulaminu.  

4. W przypadku niespełnienia przez laureatów wymogów regulaminu, nie przesłania danych do 
wysyłki nagrody w ciągu tygodnia od powiadomienia lub nieodebrania przez laureata nagrody w 
wyznaczonym terminie, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

 
VI Prawa autorskie 
 
1. Wszyscy zgłaszający swoje prace do konkursu oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw 

autorskich do prac, w tym do materiałów zdjęciowych które przedstawiają w konkursie.  
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada oraz udziela Organizatorowi  zgody na publikacje 

wizerunku osób widniejących na zdjęciach przesłanych w ramach konkursu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub 

ich fragmentów) na potrzeby konkursu, a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub 
prezentacji w innych mediach.  

 
VI. Postanowienia dodatkowe  
 
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami 

konkursu. 
2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania 

przez Uczestnika konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych. 
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu „Kocham drewno”. 
4. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora konkursu ZPR 

Media SA. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie oraz na stronie internetowej www.muratordom.pl. 



 3

 
VII. Tryb reklamacyjny 
 
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru 

nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni 
roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Ostatni dzień zgłaszania reklamacji przypada na 
26 luty 2017. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres ZPR Media SA, 04-187 
Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Konkurs Kocham drewno”. 

2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w 
prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
powołaną w tym celu przez Organizatora Konkursu komisję odwoławczą.  

 
Warszawa, 4 listopada 2016 
Irena Walczak 
Dyrektor Marketingu  


