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Regulamin Konkursu  

„Spełnij dziecięce marzenia 2014” 
 
 

§ 1 

Nazwa Konkursu 

Organizator Konkursu posługuje się nazwą „Spełnij dziecięce marzenia”. 
 

§ 2 

Organizator Konkursu 

Organizatorami Konkursu są: Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A. 
 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie mebla inspirowanego pracami plastycznymi dzieci 

nagrodzonymi w Konkursie „Mebel dziecięcych marzeń 2014”.  
 

§ 4 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 5 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. 
 

§ 5 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów mebli, które powstaną na podstawie prac 

plastycznych dzieci, nagrodzonych w konkursie „Mebel dziecięcych marzeń 2014”. 
 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych projektantów, w tym studentów lub 

absolwentów szkół i kursów projektowania mebli oraz wnętrz, a także do amatorów. Osoba zgłaszająca się 

musi być osobą pełnoletnią.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie do 15 grudnia 2013 r. formularza 

zgłoszeniowego (online) dostępnego na portalu www.meble.pl. 

3. Projekt mebla powstaje na podstawie przydzielonej przez Organizatora pracy plastycznej przygotowanej 

przez dzieci w Konkursie „Mebel dziecięcych marzeń 2014”. 

4. Projekt ma zostać przygotowany i przesłany w pliku JPG, TIFF lub PDF, 300 dpi, CMYK, przy podstawie 

min. 25 cm. 

5. Projekt ma być przesłany drogą elektroniczną (na serwer FTP lub na e-mail: konkurs@meble.pl, temat 

wiadomości: Zgłoszenie (imię nazwisko projektanta) do Konkursu „Spełnij dziecięce marzenia 2014”). 

6. Termin przesyłania projektów: 20 stycznia 2014 r. 

7. Projekt przekazany na Konkurs musi być projektem własnym. W Konkursie można brać udział wyłącznie 

„osobiście”, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A., ani 

członkowie ich rodzin. 

9. Uczestnik Konkursu przekazując projekt oświadcza, iż przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do 

przekazanej pracy. 

10. Nadesłane prace mają być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora pracy, adresem i telefonem 

kontaktowym, adresem mailowym autora projektu. 

11. Koszty przesłania projektu ponoszą autorzy prac. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi. 

12. Nadesłanie projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
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§ 7 

Harmonogram Konkursu 

• 05.12.2013 – ogłoszenie regulaminu Konkursu na portalu www.meble.pl 

• 05-15.12.2013 – termin przesłania przez projektantów wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

(online) dostępnego na portalu www.meble.pl  

• 16-17.12.2013 – przydział prac plastycznych dzieci poszczególnym projektantom (informacje 

przesłane zostaną drogą mail’ową) 

• 18.12.2013-20.01.2014 – dostarczanie projektów drogą elektroniczną 

• 21-24.01.2014 – wybór przez komisję konkursową 10 zwycięskich projektów  

• 27-29.01.2014 – poinformowanie zwycięzców o wygranej 

• 18-21.02.2014 – ogłoszenie wyników Konkursu na gali rozdania nagród zorganizowanej podczas 

targów MEBLE POLSKA w Poznaniu oraz na portalu www.meble.pl (prezentacja 10 zwycięskich prac) 

• 03.03.2014 – ogłoszenie wyników Konkursu na łamach wydania 3/2014 „BIZNES meble.pl” 
 

§ 8 

Publikacja prac 

1. Wszystkie projekty złożone w Konkursie pozostają własnością Organizatora. 

2. Wszystkie projekty złożone w Konkursie mogą być publikowane przez Organizatora. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych 

projektów konkursowych w ramach działalności Organizatora. W szczególności organizator ma prawo do: 

publikowania prac w miesięczniku „BIZNES meble.pl” oraz na www.meble.pl i www.biznes.meble.pl oraz w 

innych wydawnictwach (w tym internetowych) wytworzonych w przyszłości przez Organizatora, w tym w 

specjalnym katalogu prezentującym nagrodzone projekty. 
 

§ 9 

Komisja konkursowa 

1. W składzie komisji konkursowej znajdą się przedstawiciele redakcji miesięcznika „BIZNES meble.pl”. 

2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród. Decyzje komisji konkursowej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. W toku Konkursu komisja konkursowa dokonuje wyboru 10 zwycięskich projektów, kierując się walorami 

artystycznymi i użytkowymi przesłanych prac. 
 

§ 10 

Nagrody 

1. Organizator przyzna 10 równorzędnych nagród dla 10 najlepszych projektów. 

2. Każdą z 10 nagród stanowią: komercyjna licencja czasowa (12-miesięczna) oprogramowania KD Max do 

projektowania oraz wizualizacji wnętrz i mebli, a także dwutygodniowy staż (wraz z zakwaterowaniem) w 

firmie z branży meblarskiej. 

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród w Konkursie. 
 

§ 11 

Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane 

na stronie www.meble.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: 

Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. 

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 108 

tel. 85/ 653 79 65, konkurs@meble.pl 


