Regulamin konkursu „BOLD” na najlepszy projekt z użyciem materiałów firmy CEMBRIT
Organizatorem Konkursu jest goodagency ANDRZEJ NOWAK z siedzibą w Poznaniu ul. Sielska 17/C,
o numerze NIP 777-124-14-03 i o numerze Regon 634379810 a jego zleceniodawcą Cembrit Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405A.
1. Temat konkursu
Budynki mieszkalne z wielkiej płyty były różnie interpretowane i wpisywane w obraz kultury miejskiej.
Począwszy od poważnego w przekazie hip-hopu aż po „radosną” twórczość kolorowych termoizolacji,
obraz osiedli przedstawia brak stylu i chaos estetyczny. To chcemy zmienić. Stworzyć wspólną narrację,
która odnosząc się z szacunkiem do założeń modernizmu równocześnie będzie odpowiadała potrzebom
naszych czasów.
2. Zadanie konkursowe
Stwórz projekt modernizacji osiedla uwzględniający:
_elewację budynków
_balkony
_małą architekturę w przestrzeni wspólnej.
Wszystkie zaprojektowane elementy powinny być częściowo lub w całości wykonane z materiału włókno-cementowego.
Za podstawę opracowania użyj co najmniej 2 istniejące - mieszkalne budynki wielokondygnacyjne, będące w układzie względem siebie, wraz z otoczeniem między nimi.
3. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie projektów które najtrafniej odpowiedzą na zadanie konkursowe, cechując się przy tym oryginalnością w estetycznym i funkcjonalnym wykorzystaniu włókno-cementu.
4. Zgłoszenia do konkursu
1. Do udziału w konkursie Prace mogą zgłaszać osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo
polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które do dnia 20.01.2015 r. nie ukończyły
30 roku życia i są studentami lub absolwentami studiów architektonicznych, lub projektowych
(„Uczestnik”).
2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
4. Prace można zgłaszać do konkursu za pośrednictwem poczty e-mail na adres bold@cembrit.pl z
chwilą jego rozpoczęcia tj. 20.01.2015 r., natomiast okres składania prac upływa w dniu 08.05.2015 r.
W treści maila należy podać imiona oraz nazwiska wszystkich autorów nadesłanej pracy konkursowej.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Cembrit Sp. z o.o
oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem konkursu ani ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
5. Praca konkursowa
1.Praca powinna zawierać opis oraz rysunki lub wizualizacje projektu, ułożone na maksymalnie 5 poziomych planszach w formacie graficznym PDF o wymiarach 100x70cm, rozdzielczości 150 dpi i rozmiarze
nie przekraczającym 25MB dla plików wysyłanych w formie załącznika e-mail..
Dla plików wysyłanych za pomocą dysków wirtualnych maksymalny rozmiar wynosi 100mb.
Wszystkie plansze powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autorów danego projektu.
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6. Sąd konkursowy
1. Sąd Konkursowy składa się z przedstawicieli ekspertów (teoretyków i praktyków), związanych z branżą
architektoniczną oraz budowlaną, Cembrit Sp. z o.o oraz Organizatora.
2. Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień po obejrzeniu nadesłanych prac.
7. Kryteria oceny
1. Ocena kładzie nacisk na ogólną jakość zaproponowanego rozwiązania. Funkcjonalność i innowacyjność projektu jako całość jest czynnikiem przeważającym nad poziomem wykończenia detalu. Oryginalność: element zaskoczenia oraz wartość artystyczna pomysłu. Różnorodność: zdolność odnajdywania
nowych miejsc do zastosowania włókno-cementu, unikalnych i zgodnych z materiałem zarówno estetycznie jak i funkcjonalnie.
8. Nagrody
1. Sąd Konkursowy przyznaje nagrody I stopnia, II stopnia i III stopnia
2. Dla Uczestników przewidziano:
Nagrodę za I miejsce – 5000 zł
Nagrodę za II miejsce – 3000 zł
Nagrodę za III miejsce – 2000 zł
3. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.
4. Uczestnik Konkursu po otrzymaniu nagrody pieniężnej zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lipca 2015 r.
2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cembritbold.pl a laureaci zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
10. Prawa autorskie
1. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z
wykonaniem Pracy.
2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym
Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek
praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w
jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Cembrit Sp. z o.o. z
tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 1 i 2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić
Organizatora oraz Cembrit Sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
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11. Uwagi końcowe
1. O wynikach konkursu zostanie poinformowana prasa, radio i telewizja oraz czasopisma profesjonalne.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania informacji podanych w formularzu
zgłoszeniowym przez Uczestnika, na które Uczestnik wyraził zgodę w materiałach promocyjnych
Konkursu, tj. w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych
oraz elektronicznych, jak również na wystawie pokonkursowej, z zachowaniem praw autorskich
przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach
informacyjnych dotyczących rozstrzygnięcia konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs
z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z konkursem spoczywa na Organizatorze
Konkursu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na
siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych
jest Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 405A.. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu
w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże
bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe. Administrator danych
osobowych powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w celach
związanych z realizacją konkursu w drodze umowy zawartej na piśmie na zasadach przewidzianych w
przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych.
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