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Regulamin Konkursu  

„ Metamorfoza zazdrostki”  

na najpiękniejszą lub najbardziej oryginalną ręcznie wykonaną zazdrostkę. 

 

PREAMBUŁA 

 Gardinia to międzynarodowe przedsiębiorstwo założone w 1950 roku  

z siedzibą główną w Niemczech i oddziałami w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

zajmujące się produkcją  zabezpieczeń przeciwsłonecznych i artykułów dekoracji okien. 

W Polsce firma obecna jest od 1994 roku. 

 Do współpracy zaprosiła Fundację NADwyraz z siedzibą w Krakowie, założoną w 2005 roku, 

aby wspierać działania na polu kultury, samodzielnie je inicjować oraz włączać się do 

programów i projektów realizowanych przez inne podmioty działające w tej dziedzinie. 

 Jeden z projektów realizowanych przez Fundację to Szlak Tradycyjnego Rzemiosła czyli 

swoisty szlak dziedzictwa kulturowego, pomyślany jako ścieżki tematyczne dotyczące 

twórczości ludowej i tradycyjnego, zanikającego wiejskiego rzemiosła Małopolski 

i Podkarpacia. Szlak ten jest świadectwem, uchwyceniem śladu historii, udokumentowaniem 

żywego dziedzictwa kulturowego. Służy upowszechnieniu i szerokiej promocji dawnych 

rzemiosł, a tym samym wsparciu samych twórców i całego regionu.  

 Wyżej wymienione podmioty zainteresowane są podjęciem wspólnego działania w zakresie 

wypromowania nowych zastosowań dla rękodzieła wykonywanego przez współpracujące 

z Fundacją NADwyraz lub zrzeszone w kołach gospodyń artystki ludowe z terenu Małopolski 

i Podkarpacia. 

 Rękodzieło, o którym mowa, to zazdrostki (haftowane, wykonane metodą koronki klockowej, 

szydełkiem, na drutach lub w innej rękodzielniczej formie).  

 Stanowią one uzupełnienie (wartość dodaną) do produktu jakim są gotowe i oferowane przez 

Gardinię na polskim rynku pręty do zazdrostek. W konsekwencji współpracy pomiędzy 

stronami, istnieje możliwość wprowadzenia na rynek produktów aranżacji okna i/lub do 

portfolio upominków oferowanych przez Gardinię swojemu strategicznemu otoczeniu 

zwycięskiej (ich) zazdrostek 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Metamorfoza zazdrostki” jest firma Gardinia sp. z o. o., z siedzibą  

w Domasławiu (55-040) przy ul. Oławskiej 4, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

– KRS 0000123132, kapitał zakładowy Spółki 363.600,00 PLN , NIP: 8991000694, zwana dalej 

Gardinią lub Organizatorem.  

2. Konkurs organizowany jest od 25.05.- 30.11. 2012 r. 

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski południowo-wschodniej (województwa: 

podkarpackie i małopolskie) 

4. Definicje pojęć wykorzystanych w niniejszym Regulaminie:  

 Uczestnik – artystka-rękodzielniczka mieszkająca na terenie województwa 

małopolskiego lub podkarpackiego, która poprawnie wypełniła formularz 

zgłoszeniowy wyrażając tym samym chęć przystąpienia do konkursu; 

 Regulamin – niniejszy regulamin. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, która ręcznie wykona zazdrostkę w formie 

rękodzieła. Zasady oceny nadesłanych prac określi komisja konkursowa po swoim 

ukonstytuowaniu się. 

2. Praca ( zazdrostka) nadesłana na konkurs może przybrać dowolną formę rękodzielniczą, 

umożliwiającą jej wykonanie w ilości większej niż pojedynczy egzemplarz  (haft, koronka 

klockowa, wykonana na szydełku, na drutach lub w innej rękodzielniczej formule). 

3. Wymagane wymiary zazdrostki: szerokość od 60 cm do 120 cm; długość dowolna.  

4. Zgłoszenia do dnia 30.11.2012 r. można przysyłać wyłącznie listownie na adres 

Gardinia Sp. z o.o  ul. Oławska 4, 55- 040 Domasław. Decyduje data stempla pocztowego. 

5. Pytania uczestników dotyczące konkursu można kierować do kierownika konkursu : Beaty 

Butwickiej telefonicznie pod numer 71 321 61 05 oraz pocztą elektroniczną na adres: 

beata@butwicka.pl 

6. Do prac konkursowych należy załączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową 

zawierającą dane osobowe, oświadczenie o znajomości zasad konkursu oraz oświadczenie 

dotyczące umowy o  przeniesienie praw autorskich i zgodzie na wykorzystanie projektu 

przez Gardinię. 

7. Podpisanie i załączenie oświadczenia jest warunkiem udziału w konkursie. 

8. Nagrodą główną w konkursie jest promocja zwycięskiej pracy (zazdrostki) oraz jej autora, a 

wartością dodaną jest wprowadzenie tej pracy na rynek lub w formie gadżetu specjalnego 
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w ramach edycji limitowanej, na odrębnych zasadach uregulowanych w osobnej umowie, 

wynegocjowanych ze zwycięzcą przez Gardinię po zakończeniu konkursu.  

9. O wyborze zwycięzcy zadecyduje komisja konkursowa. 

10. Przewodniczącym jury konkursowego jest Agata Danielak-Kujda – kierownik Katedry 

Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 

Przewodniczący jury powoła kompletny skład komisji konkursowej.  

11. Do udziału w komisji konkursowej zaproszeni zostaną przedstawiciele małopolskich 

i podkarpackich środowisk opiniotwórczych, dziennikarze zainteresowani tematyką 

rękodzieła, osoby działające na rzecz pielęgnowania tradycji rękodzielniczych. 

12. Komisja konkursowa po ukonstytuowaniu się określi własne, dopasowane do konkursu oraz 

zgłoszonych prac zasady ich oceny, i zawrze je w protokole z pierwszego posiedzenia.  

 Komisja konkursowa powinna się ukonstytuować do dnia 31.07.2012 r.   

 Komisja konkursowa sporządzi protokół z posiedzenia wraz ze szczegółowym  

uzasadnieniem wyboru zwycięskiego projektu  

 Protokół z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości (po uzyskaniu 

zgody zwycięzcy).  

13. Komisja do 15.12.2012 r. wyłoni zwycięzców.  

14. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz podpisanie wynegocjowanej umowy pomiędzy 

zwycięzcą a Gardinią  odbędzie się do końca marca  2013 roku.  Termin i miejsce ogłoszenia 

wyników zostanie uzgodnione pomiędzy Gardinią i zwycięskim uczestnikiem. 

15. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkałych na terenie 

województw: małopolskiego i podkarpackiego. 

16. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu oraz członkowie ich 

rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

17. W konkursie udział można brać tylko raz.  W ramach jednego zgłoszenia można nadesłać 

kilka prac.  

18.  Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany drogą pocztową oraz telefonicznie  

na podany w zgłoszeniu adres i numer telefonu.  

19. Zwycięzca zobowiązuje się do przyjęcia nagrody. W przypadku nie przyjęcia nagrody, 

informacja o jej zrzeczeniu się zostanie przesłana przez Zwycięzcę na adres firmy Gardinia  

Sp z o.o ul. Oławska 4, 55-040 Domasław , w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, 

w ciągu 14-stu dni od otrzymania informacji o zwycięstwie w konkursie. W takim przypadku 

nagroda przechodzi na kolejną osobę wyłonioną w konkursie. 

20. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz 

zdjęć zwycięskiej pracy  na stronie internetowej www.gardinia.pl, na profilu  

http://www.gardinia.pl/
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www.facebook.pl/gardiniapl oraz we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych 

firmy Gardinia.  

21. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu 

zamieszkania oraz e-mail) będzie stanowić w przypadku wygranej przyczynę odmowy 

realizacji nagrody głównej. 

22. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną w tej części, która dotyczy 

promocji.  

23. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Z 

Uczestnikiem może zostać zawarta tylko jedna umowa. 

24. Gardinia zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu z przyczyn niezależnych  

od Organizatora. 

 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, do których zgłaszający posiada pełne 

prawa autorskie. 

2. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, 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/podmiot zgłaszający 

pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny, zrekompensuje Organizatorowi, koszty poniesione 

w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiej pracy, 

które okażą się niezbędne, aby wprowadzić produkt na rynek. Modyfikacje będą poczynione 

przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.    

4. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się do podpisania z Organizatorem umowy 

o przeniesieniu majątkowych praw autorskich.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym 

regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty 

zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności 

skierowanej na adres Gardinia Sp z o.o ul. Oławska 4 , 55-040 Domasław. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania. Powiadomienie 

o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika Konkursu. 

http://www.facebook.pl/gardiniapl
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3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące  przepisy 

prawa polskiego. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest  

Gardinia Sp. z o. o.  

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez  

Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. 

Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać  

ich  poprawienia, zmiany lub usunięcia.  

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik Konkursu podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. W przypadku 

Uczestników Konkursu nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne 

jest uzyskanie zgody na udział w Konkursie od ich przedstawicieli ustawowych. 

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 Organizatorem konkursu jest firma Gardinia sp. z o. o., z siedzibą w Domasławiu , przy 

ul. Oławskiej 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000123132. Kapitał 

zakładowy Spółki: 363.600,00 PLN , NIP: 8991000694, zwana dalej Gardinią lub 

Organizatorem.  

 Dane osobowe Uczestnika Konkursu podane w zgłoszeniu będą przetwarzane przez 

Organizatora w celach realizacji konkursu i wykonania jego obowiązków związanych  

z konkursem.  

 Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  

ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach 

marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.  

 Podanie danych jest dobrowolne i konieczne do prawidłowego przebiegu Konkursu.  

 Uczestnik wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych powinien kierować na adres: Gardinia Sp z o.o ul. Oławska 4, 55-040 Domasław, z 

dopiskiem „Dane Osobowe”. 
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