
Regulamin 
„Odśwież kuchnie z Niemann Polska” 

(dalej, jako „Regulamin”) 

 
Art. 1 

Organizator i tematyka Konkursu 
1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Niemann Polska Sp. z o.o.,  

ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk, NIP: 584266743 (zwana „Organizatorem”). 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przesyłanie zdjęć swoich mebli kuchennych. Firma Niemann 

Polska z pośród nadesłanych zdjęć wybierze jedną kuchnie, w której wymieni fronty szafek oraz 

szuflad. Konkurs ma na celu pokazanie, że wymiana frontów meblowych nie jest 

skomplikowanym przedsięwzięciem i każdy może to zrobić na własną rękę.  

 

Art. 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 do 30 listopada 

2017 r. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w ustępie 1 powyżej nie 

zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień 

poprzedzających, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzednim zbadaniu przez 

Komisję Konkursową, czy zgłoszenie spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz, czy nie 

narusza zasad czy reguł Konkursu opisanych niniejszym Regulaminem. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie dopuszczenia bądź niedopuszczenia danego 

kandydata na Uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie nie wymagają uzasadnienia, są 

ostateczne i wiążące. 

5. W Konkursie może brać udział każda osoba fizyczna, spełniająca wymagania nałożone niniejszym 

regulaminem. 

6. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych w okresie wskazanym w Art.2 

pkt.1. nie mogą brać udziału w Konkursie.  

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby 

obsługujące oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu,  

a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, 

rodzeństwo). 

8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego 

przebiegiem). 

9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 

przesłanych zdjęć oraz na publikowanie jego danych osobowych w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem, na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i 

zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości 

i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki 



sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. 

10. Uczestnik wysyłający zdjęcia gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste do zdjęć i jest 

upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć oraz zdjęcia te nie są 

obciążone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich wykorzystywanie przez Organizatora w 

zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w punkcie 5 Organizator informuje uczestników 

Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, 

wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników 

ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych 

osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. 

 

Art. 3 

Warunki zgłoszenia 

1. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami mebli kuchennych trzeba nadsyłać w terminie - określonym w art. 2 

pkt 1.  

2. Powierzchnia frontów kuchennych zgłaszanej kuchni nie może przekroczyć 20 mkw.  

3. Uczestnik w każdej chwili może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych zdjęć wybranych 

elementów kuchni. Jest to niezbędne do ocenienia czy możliwe jest wymienienie starych frontów 

mebli kuchennych na nowe.  

4. Każdy, z wyjątkiem osób określonych w art. 2 pkt 6 i 7,  może nadesłać zdjęcia, w formie 

elektronicznej w postaci pliku JPG, załączone do poczty elektronicznej. Wielkość pojedynczej 

zdjęcia nie może przekraczać  5 mb. W tytule należy zamieścić hasło „Odśwież kuchnie z Niemann 

Polska”, a w treści należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy. 

5. Warunkiem koniecznym jest dodanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

prowadzenia konkursu.  

6. Zgłoszenia ze zdjęciami należy przesyłać na adres konkurs@niemannpolska.pl.  

7. Treścią nadsyłanych zdjęć mogą być tylko i wyłącznie meble kuchenne. Prosimy o nie 

fotografowanie osób i zwierząt wewnątrz pomieszczenia.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia i zdjęć nie związanych z tematyką, 

słabej jakości bądź łamiących regulamin. Decyzja o odrzuceniu zgłoszenia jest ostateczna. 

9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do dnia ogłoszenia wyników. Wiąże się to z 

całkowitym usunięciem zgłoszenia Uczestnika. By zrezygnować z Konkursu Uczestnik powinien 

zwrócić się do Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

konkurs@niemannpolska.pl. Rezygnacja z Konkursu zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni 

roboczych. Rozpatrywane będą tylko rezygnacje nadesłane z adresu pocztowego, z którego 

nadesłane zostały projekty. 

10. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonym 

projektem, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami  

takich osób. 

Art.4 

Nagrody 

1. Nadesłane zdjęcia przedstawiające meble kuchenne będą oceniane przez Jury złożone z 

przedstawicieli Organizatora. 
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2. Głosowanie Jury wyłoni jednego Laureata, który zostanie nagrodzony nowymi, wybranymi przez 

siebie frontami kuchennymi wyprodukowanymi z płyt meblowych z obecnej oferty Niemann 

Polska o wartości nie większej niż 10 000 zł netto. 

3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich pomiarów, nawiercania oraz 

montażu nowych frontów.  

4. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani też przekazana na rzecz osób 

trzecich.  

5. Decydujące są oceny Jury i nie przysługuje od nich odwołanie 

6. Organizator  konkursu pokryje  koszty  podatku  dochodowego  powstałe  w  wyniku  nabycia 

przez Laureata konkursu prawa do Nagrody. 

 

Art. 5 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia 2017 roku na stronie internetowej 

www.niemannpolska.pl oraz stronie www.facebook.com/niemannpolska, a zwycięzca zostanie 

poinformowany o nagrodzie drogą telefoniczną lub mailową. Decydując się na udział w Konkursie 

jego zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia swojej kuchni w ogłoszeniu o 

wynikach Konkursu oraz na przeprowadzenie profesjonalnej sesji zdjęciowej swojej kuchni przed 

i po wymianie frontów kuchennych  

 

Art. 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na jego warunki, określone niniejszym 

Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej 

www.niemannpolska.pl 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  w  niniejszym Regulaminie  w  

każdym  czasie  bez  podawania  przyczyn,  jak  również przerwania lub przedłużenia Konkursu. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. Sytuacje nieobjęte 

niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

4. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności organizowanego Konkursu z niniejszym 

Regulaminem przysługuje Uczestnikom Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Regulamin 

Konkursu Odśwież kuchnie z Niemann Polska” na adres: Niemann Polska Sp. z o.o., ul. 

Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz powiadomi 

reklamującego na piśmie o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i 

dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji. 

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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