Regulamin Konkursu
„Aranżacja Wnętrz 2014”
§1
Nazwa konkursu
Organizator konkursu posługuje się nazwą „Aranżacja Wnętrz 2014”
§2
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest: BRD INTERIOR
§3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Aranżacji Wnętrza Mieszkalnego
§4
Czas trwania konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa do 14 listopada 2014r.
§5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 18 lat
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(Załącznik nr 1 - niniejszego regulaminu) i przesłanie na adres: zgłoszenia@brdi.pl
3. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną (na e-mail: zgłoszenia@brdi.pl
temat wiadomości: Zgłoszenie do konkursu „Aranżacja Wnętrz 2014”)
4. Termin przesyłania prac: do 14 listopada 2014r.
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi - wykonanymi osobiście.
tj. niedopuszczalne jest wykonanie prac przez osoby trzecie.
6. Nadesłane prace muszą zawierać opis:
- imię i nazwisko autora pracy,
- data urodzenia,
- adres
- telefon kontaktowy,
- adres mailowy
7. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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§6
Harmonogram konkursu
1. 7.10.2014r. – ogłoszenie konkursu .
2. Zgłoszenie uczestnictwa – przesłanie formularza zgłoszeniowego.
3. Przesłanie uczestnikowi rzutu mieszkania, które stanowić będzie zakres pracy.
4. Dostarczanie aranżacji wnętrz wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres Organizatora.
5. 14.11.2014r. – rozstrzygnięcie konkursu - poinformowanie uczestników.
§7
Publikacja prac
1. Wszystkie prace złożone w konkursie pozostają własnością Organizatora.
2. Wszystkie prace złożone w konkursie mogą być publikowane przez Organizatora.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie
nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. W szczególności organizator
ma prawo do: publikowania prac na www.brdi.pl oraz w facebook - brdi.waw
§8
Komisja konkursowa
1. Komisja konkursowa składa się z Zespołu BRD INTERIOR.
2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§9
Nagrody konkursu „Aranżacja Wnętrz 2014”
Profesjonalne szkolenie z programów InteriCAD + Panorama 360 stopni + ISCAN
udział przy realizacji własnych projektów
§ 10
Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie, które zostaną
opublikowane na stronie www.brdi.pl oraz podane do wiadomości Uczestnikom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ze względu na zbyt małą liczbę
zgłoszeń.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
BRD INSTAL Sp. z o. o.
ul. Filomatów 32
04-116 Warszawa
tel. (22) 355 27 74
zgloszenia@brdi.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz na publikację, prezentowanie i eksponowanie na stronie internetowej Organizatora
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w ramach promocji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm) i ustawą z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z
późn. zm.).
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