
REGULAMIN
Konkursu „De Novo – meble z aluminium i szkła ”.

Organizatorem Konkursu „De Novo – aluminium i szkło” jest firma De Novo Handel i Technika 
z siedzibą w Białymstoku, ul. Traugutta 2c, zwaną dalej „Organizator Konkursu”.
Celem Konkursu jest stworzenie przez Organizatora Konkursu, nowatorskiej kolekcji projektów 
mebli pokojowych na bazie profili aluminiowych anodowanych  i szkła  utworzonej w oparciu o 
wyłonione w konkursie prace.

§ 1
Definicje.

1/ Konkurs – prowadzona przez Organizatora Konkursu akcja mająca na celu wyłonienie
wzoru nowego modelu mebli pokojowych wykonanego na bazie profili aluminiowych 
anodowanych i szkła
2/ Organizator Konkursu – De Novo Handel i Technika z siedziba w Białymstoku,
3/ Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która przystąpiła do konkursu i złożyła pisemne 
oświadczenie o akceptacji warunków Konkursu.
4/ Praca Konkursowa – projekt wzoru nowego modelu mebli pokojowych
wykonanego na bazie profili aluminiowych anodowanych i szkła, bez ograniczenia asortymentu 
mebli.
5/ Komisja Konkursowa – powołana przez De Novo Handel i Technika
6/ Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie Uczestnika konkursu stwierdzające
przystąpienie do Konkursu i akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym
Regulaminie. Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne,

2. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które zgłosiły udział w Konkursie poprzez
dostarczenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z podpisaną Pracą Konkursową.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie, akceptuje je w formie pisemnego oświadczenia zawartego w 
Formularzu Zgłoszeniowym oraz spełnił warunki określone w § 3.

4. Uczestnik Konkursu wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o o
danych osobowych przez organizatora Konkursu. Jednocześnie Uczestnik Konkursu
oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie wglądu do danych oraz
ich przetwarzania. Uczestnik Konkursu wyraża pisemna zgodę na publikacje jego danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska, na stronach internetowych Organizatora Konkursu pod 
adresem www.denovo.pl w przypadku przyznania nagrody,

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo a Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
dokonanie przez Organizatora Konkursu bezpłatnej reprodukcji Pracy Konkursowej
w jego wydawnictwach lub na jego stronach internetowych

§ 3
Zasady udziału w Konkursie.

1. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie poprzez dostarczeni osobiście bądź za
pośrednictwem poczty lub e-maila na adres konkurs@denovo.pl do siedziby Organizatora
Konkursu Pracy Konkursowej obejmującej projekt nowego mebla pokojowego..



2. Prace powinny być wykonane w programie Auto CAD zaś wizualizacje w 3D

3. Uczestnik Konkursu składa oświadczenie i gwarantuje, że Praca Konkursowa będzie
wynikiem jego twórczości i nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych
praw osób trzecich.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jego prawa autorskie do przedmiotowego
dzieła nie będą ograniczone w żadnym zakresie.

5. W przypadku gdyby korzystanie przez Organizatora Konkursu z Pracy Konkursowej
naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu
zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia
jakichkolwiek – prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu - zarówno Organizatorowi
Konkursu, jak i osobom trzecim.

6. Prace Konkursowe nie mogą być obarczone wadami prawnymi, w szczególności nie mogą
naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku stwierdzenia wad prawnych Pracy
Konkursowej Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo odrzucenia zgłoszonej Pracy
Konkursowej a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu
nagrody do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz do ujawnienia
informacji o zaistniałym fakcie.

7. Z chwilą dostarczenia Pracy Konkursowej, uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora
Konkursu całość autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej wraz z wyłącznym
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

8. Przeniesienie praw autorskich następuje:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką

egzemplarzy utworu, włącznie w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 -wystawienie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d) w zakresie obrotu prawnego utworem – upoważnienie Zamawiającego do zgłoszenia
utworu do ochrony w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie do spraw Harmonizacji
Rynku Wspólnotowego (OHIM) w kategorii wzór przemysłowy/wspólnotowy wzór przemysłowy.

9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 nie jest ograniczone ani czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych 
państw.

10. Z chwilą dostarczenia Organizatorowi Konkursu Pracy Konkursowej, Uczestnik Konkursu
przenosi na niego własność egzemplarzy, na których utrwalono Pracę Konkursową.

11. Organizatorowi Konkursu przysługują następujące prawa w stosunku do nagrodzonych Prac
Konkursowych:

a) uruchomienia produkcji wyrobów w oparciu o projekt zawarty w Pracy Konkursowej,
b) dokonywania zmian projektu zawartego w Pracy Konkursowej, wynikających z 
opracowania redakcyjnego, w szczególności do jego dowolnego kadrowania,
c) korzystania z fragmentów Pracy Konkursowej w zakresie pól eksploatacyjnych,



d) korzystania z Pracy Konkursowej w całości jak również w postaci dowolnych 
fragmentów w celu promocji lub reklamy (w zakresie pól eksploatacyjnych określonych 
między innymi w formie plakatów, fotografii, reklam prasowych lub telewizyjnych) 
zarówno samego dzieła jak i Zamawiającego oraz innych podmiotów.

12. Uczestnik Konkursu nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego swoich autorskich praw
osobistych, upoważniając jednocześnie Zamawiającego do wykonywania w Jego imieniu
autorskich praw osobistych, a w szczególności:

a) decydowania o sposobie oznaczania dzieła nazwiskiem ewentualnie pseudonimem
Uczestnika Konkursu,
b) decydowania o nienaruszalności treści i formy Pracy Konkursowej,
c) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
d) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.

13. W przypadku skorzystania przez Organizatora Konkursu z prawa do uruchomienia produkcji 
wyrobów w oparciu o projekt zawarty w Pracy Konkursowej, zapłaci on  Uczestnikowi Konkursu 
honorarium autorskie w wysokości 5.000 zł brutto. Szczegółowe uregulowania związane z wypłatą 
honorarium autorskiego strony określą w formie pisemnej.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje należności za:
a) stworzenie i dostarczeni dzieła w umówionej postaci,
b) przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonego z dzieła,
c) zezwolenia na wykorzystywanie autorskiego prawa zależnego do dzieła,
d) przeniesienia własności egzemplarzy (nośników materialnych), naktórych utrwalono 
dzieło,
e) wykonanie nadzoru autorskiego.

15. Honorarium określone w ust. 15 wyczerpuje wszystkie roszczenia Uczestnika Konkursu
związane z korzystaniem przez Organizatora Konkursu z Pracy Konkursowej. Uczestnikowi
Konkursu nie przysługują żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu korzystania przez
Organizatora Konkursu z Pracy Konkursowej dzieła w zakresie określonym postanowieniami 
niniejszego Regulaminu płatne zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

§ 4
Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników.
Prace Konkursowe można składać w terminie od 15-04-2010 do 30.06.2010
1. Prace Konkursowe będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
Konkursu.
2. Przy ocenie nadesłanych na Prac Konkursowych będą brane pod uwagę w szczególności:

a) walory estetyczny,
b) funkcjonalność,
c) innowacyjność,
d) styl,
e) specjalne rozwiązania i specyfika projektu,

4. Konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty do dnia 31.07.2010

5. Lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana do 10.08.2010 na stronach
internetowych Organizatora Konkursu pod adresem: www.denovo.pl Lista będzie dostępna
na stronach internetowych przez co najmniej 30 kolejnych dni.

§ 5
Nagrody.



1. Nagrodami w Konkursie są:
a/ Pierwsza nagroda - pieniężna o wartości 5000 zł/brutto
b/ Druga nagroda - pieniężna o wartości 4000 zł /brutto
c/ Trzecia Nagroda - pieniężna w wysokości 2000 zł/brutto.

Nagrody zostaną wypłacone w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania określonej nagrody lub
przyznania nagród równorzędnych

§ 6
Reklamacje.
Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo składania reklamacji w przedmiocie dokonania
ocen nadesłanych Prac Konkursowych.

§ 7
Postanowienia Końcowe.
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Pracy
Konkursowej przez Pocztę.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Uczestników
Konkursu praw autorskich i innych praw ochronnych osobistych i majątkowych osób trzecich.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie
internetowej www.denovo.pl

5. W sprawach dotyczących Konkursu należy kontaktować się z Panem: Waldemarem 
Krajewskim –telefon 601 810234, mail: konkurs@denovo.pl 
Załączniki:
1. Formularz Zgłoszeniowy.

http://www.denovo.pl/

