
 

              

REGULAMIN KONKURSU 
„BARGE WORK – BIURO NA WODZIE” 

 
PREAMBUŁA 

Konkurs na projekt architektoniczny bryły obiektu „BARGEWORK biuro na wodzie”,  
z wykorzystaniem produktów największych marek w branży budowlanej obecnych w Polsce.  
 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 
konkurs pod nazwą „BARGEWORK – BIURO NA WODZIE"(zwany dalej „konkursem”).  

2. Organizatorem konkursu jest firma „Aveex” Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, Plac 
Defilad 1, 00901 Warszawa, REGON: 14176929, zwana dalej Organizatorem. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w formie projektu 
pływającego obiektu  biura na wodzie wykorzystującego produkty marek partnerów 
technologicznych. Aktualna lista partnerów technologicznych marek i produktów 
dopuszczonych do wykorzystania w konkursie jest dostępna pod adresem 
www.bargework.com. 

4. Projekt powinien łączyć produkty marek partnerów technologicznych z innymi 
elementami wykorzystywanymi przy projektowaniu: elementy konstrukcji, elementy 
dekoracyjne podłóg i ścian, roślinność, rzeźby, itp.  

5. W projekcie nie mogą być wykorzystane produkty konkurencji wobec marek 
partnerów technologicznych w zakresach kategorii produktowych.  

6. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej: www.bargework.com. 
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator 

powołał jury. W skład jury wchodzą przedstawiciele mediów branżowych, IARP  
i organizatora. Skład jury jest podany na stronie www.bargework.com 

 
II. Uczestnicy konkursu 
 

1. Uczestnikiem konkursu może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce stałego 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs jest bezpłatny, otwarty i jednoetapowy. 
3. Konkurs jest ogólnopolski. 
4. Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i w zespołach. W przypadku 

zgłoszenia zespołu musi się on identyfikować jedną nazwą. 
5. Jeden uczestnik może wysłać dowolną ilość projektów. 
6. Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych danych osobowych: imienia, 

nazwiska, adresu faktycznego zamieszkania, numeru telefonu oraz innych danych 
wymienionych w Karcie zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych 
osobowych, może spowodować wykluczenie z udziału w konkursie. 

7. Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe, o których 
mowa w ustępie 6 niniejszego punktu do celów realizacji wysyłki nagród oraz do 
celów marketingowych związanych z promocją niniejszego konkursu, między innymi 
poprzez podawanie imienia i nazwiska zwycięzców w informacjach prasowych 
dotyczących konkursu. 

8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do 
konkursu (o których mowa z ustępie 6 niniejszego punktu) Uczestnik powinien w ciągu 
7 dni od daty zmiany powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych 
przez Uczestnika.  

http://www.bargework.com/


 

              

9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 
ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przesyłając 
mailowo stosowne oświadczenie na adres Organizatora. 

 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jest: akceptacja Regulaminu, wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dostarczenie pracy konkursowej 
(projektu) zgodnej z wymaganiami określonymi w pkt. IV niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Uczestnik konkursu zgadza się, w przypadku uzyskania nagród, na opublikowanie 
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach Organizatora  
i w wybranych przez niego mediach.  

4. Uczestnik konkursu biorący udział w konkursie zgadza się bez zastrzeżeń na 
wykorzystanie zgłoszonych projektów na wystawach, w prasie, w Internecie m.in. na 
stronie www.bargework.com i materiałach reklamowych wydawanych w druku  
i w formie elektronicznej bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i czasowych,  
z respektowaniem autorskich praw osobistych autora projektu, w tym podawaniem 
danych osobowych: imienia, nazwiska autora. 

 
IV. Wymagania, dotyczące pracy konkursowej 
 

1. Produkty marek partnerów technologicznych wykorzystane w pracy konkursowej 
muszą zachować swoją funkcję i użyteczność zgodną z ich pierwotnym 
przeznaczeniem określonym w katalogu i karcie produktu. W pracy konkursowej 
należy wykorzystać co najmniej jeden produkt każdego partnera technologicznego. 

2. Projekt należy przygotować w formie przynajmniej jednego (lub więcej) renderu 3D 
oraz rzutu i przekroju w skali min 1:100obiektu.Uczestnik na własne życzenie może 
przesłać więcej materiałów, w tym przekroje, jednak ilość wysłanych materiałów nie 
będzie miała wpływu na werdykt Kapituły Konkursowej 

3. Projekt powinien być dostarczony za pomocą formularza na stronie 
www.bargework.com w formie plików JPEG , PNG lub PDF o rozmiarze 
nieprzekraczającym 10MB. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji technicznej nadesłanych 
prac pod kątem użytych produktów i ich zgodności z listą produktów dopuszczonych 
do konkursu.  

5. Uczestnik podczas wykonywania pracy konkursowej zobowiązany jest do stosowania 
następujących wytycznych:  

a. Projektowany obiekt powinien mieć wymiar długość płaskiej 
(pływającej)podstawy betonowej40metrów i szerokość płaskiej podstawy 
betonowej10m Płaszczyzna pływaka betonowego ok. 30cm ponad 
poziomem wody 
Obiekt jedno lub dwu kondygnacyjny. Maksymalna wysokość obiektu nad 
poziomem powierzchni wody 7,5 m uwzględniając stałe elementy konstrukcji.  

b. Przewidywane, możliwe funkcje obiektu typu Bargework to: obiekt biurowo
szkoleniowy, inkubator przedsiębiorczości, funkcje demonstracyjnopokazowe, 
wypoczynkowe. Ze względu na zachowanie pływalności kształt obiektu 
powinien przewidywać symetryczność masy w osiach poziomych 

c. Lista produktów partnerów technologicznych dopuszczonych do konkursu 
znajduje się na stroniewww.bargework.com. Udostępnione pliki z produktami 
można pobrać ze strony www.bargework.com. lub ze stron partnerów 
technologicznych. 

http://www.bargework.com/
http://www.bargework.com/


 

              

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 
 

1. Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie za pomocą formularza na stronie 
www.bargework.com. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 marca 2014r. Prace konkursowe należy przesyłać do 
dnia 4 maja 2014 do godziny 23.59. 

 
VI. Ocena prac 
 

1. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z wytycznymi 
projektu opisanymi w punkcie IV czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, 
oryginalność. 

2. Jury dokona oceny prac konkursowych i wyłoni spośród nich zwycięski projekt. 
 
VII. Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Za zwycięski projekt, który wybierze jury, przyznana zostanie nagroda główna 
wwysokości20 000PLN.  

2. Nagroda główna, o której mowa powyżej, zostanie wypłacona na rachunek 
bankowy wskazany przez twórcę Zwycięskiego projektu.  

3. Kwota nagrody podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w związku z tym 
Organizator zobowiązuje się przyznać dodatkową nagrodę pieniężną na poczet 
należności publicznoprawnych w wysokości 11,11 % wartości nagrody wskazanej  
w punkcie VII ustępie 1 niniejszego Regulaminu. 

4. Nagroda główna zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty opublikowania 
wyników na stronie www.bargework.com 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień dla innych 
uczestników. 

6. Wartością pozamaterialną jest upublicznienie nazwiska autorów nagrodzonych oraz 
zwycięskiego projektu oraz upublicznienie nazwisk autorów projektów wyróżnionych 
poprzez publikacje na stronie www.bargework.com.  

 
VIII. Ogłoszenie wyników 
 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 23 maja 2014 na V Kongresie Stolarki Polskiej. 
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

www.bargework.com. Laureat nagrody głównej w konkursie zostanie poinformowany 
o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową lub telefoniczną w terminie wskazanym  
w punkcie VIII ustępie 1. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 
autorów wybranych prac konkursowych, a także ich projektów konkursowych oraz 
umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora dotyczących 
projektu oraz w mediach i Internecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

 
IX. Prawa autorskie 
 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie równoznaczne jest z oświadczeniem, że 
projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych  
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  
z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba 
zgłaszająca pracę zwalnia Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną  
z tego tytułu. 



 

              

2. Z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt 
staje się własnością Organizatora konkursu, który może go wykorzystywać bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz odstępować na rzecz osób fizycznych  
i prawnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym 
miejscu i czasie. Twórca zwycięskiego projektu w momencie wypłaty nagrody 
przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy 
konkursowej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do 
pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego 
odtwarzania, wystawiania i prezentowania w Internecie z respektowaniem autorskich 
praw osobistych autora projektu, w tym podawaniem danych osobowych: imienia, 
nazwiska autora. Twórca nagrodzonego projektu przenosi na Organizatora prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie opracowania 
utworu, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbki lub adaptacji. Opracowanie  
w zakresie przeróbki lub adaptacji zostanie powierzone autorowi utworu, o ile będzie 
wykonane zgodnie ze wskazówkami Organizatora. 

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 
projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu 
w celach przystosowania projektu do możliwości technicznych wybudowania go  
w skali 1:1. 

4. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach 
promocyjnych konkursu. Publikowane do tego celu prace będą opatrzone 
informacją o autorze w charakterze promocji autora. 

5. W przypadku przyznania nagród dodatkowych lub wyróżnień, Organizator może 
zaproponować ich autorom odrębne umowy dotyczące wykorzystania projektów  
i praw autorskich. 

6. Prawa autorskie do projektów, które nie uzyskają nagród lub wyróżnień w konkursie, 
pozostają przy ich autorach. 

 
X. Dane osobowe 
 

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do 
wzięcia udziału w konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Aveex spółka z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie 
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz 
realizacji i wydania nagrody. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagrody 
głównej i wyróżnień. 

 
XI.  Postępowanie reklamacyjne  
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać listem poleconym na adres 
Organizatora. 

2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód składanej reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 7 dni od dnia 
ich otrzymania przez Organizatora.  

 



 

              

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem 
poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 

5. Uczestnik może odwołać się od decyzji Organizatora w terminie 7 dni od daty 
otrzymania odpowiedzi, przesyłając odwołanie listem poleconym na adres 
Organizatora. Ostateczną instancją rozstrzygającą jest Organizator. Prawidłowe 
odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód odwołania się od decyzji Organizatora.  

 
XII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania konkursu poprzez 
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.bargework.com w zakresie,  
w jakim nie będzie to wpływać na prawa do nagrody już nabyte przez Uczestnika. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie  
i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

3. Niespełnienie warunków zawartych w punkcie XII 2 lub odmowa ich spełnienia 
skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem 
ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody głównej, dodatkowej lub wyróżnienia  
i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem  
w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy 
przyznania lub wydania nagrody głównej, dodatkowej lub wyróżnienia. 

4. Roszczenia z tytułu niniejszego konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od 
dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.  

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora 
odpowiedzi na reklamację.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
błędnych lub nieaktualnych danych otrzymanych przez Uczestników konkursu.  

7. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów  
z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web, 
w tym w szczególności strona aplikacji, będą wolne od zakłóceń lub błędów. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub 
uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 

8. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursowa.  
9. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać przesyłając 

zapytanie na adres konkurs.bargework@bargework.com lub w sekcji FAQ na stronie 
www.bargework.com. 

10. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 
internetowej Organizatora www.bargework.com. 

11. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu 
ponosi uczestnik konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie 
poprzez ogłoszenie nowego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą 
publikacji na stronie  www.bargework.com. 
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