
Regulamin Konkursu VOX

”PROJEKTUJ Z VOXBOX I WYGRAJ WYMARZONE WNĘTRZE!”

§1. Definicje:

Do celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące

znaczenie:

1. Konkurs — konkurs prowadzony pod nazwą „PROJEKTUJ Z VOXBOX I WYGRAJ

WYMARZONE WNĘTRZE”;

2. Nagrody — nagrody opisane w dalszej części Regulaminu, które otrzymają laureaci

Konkursu;

3. Organizator — Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa z siedzibą w Czerwonaku, ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560558, NIP:

7820021192, REGON: 631035843,

4. Partner — Homebook sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaworska 13, 53-612

Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000903084, NIP 8943168622, o kapitale

zakładowym 116 000,00 zł.

5. Regulamin — niniejszy regulamin;

6. Uczestnik — pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

7. Zadanie konkursowe — praca składająca się z dwóch elementów: pierwszym

elementem jest wykonany przez Uczestnika w programie VOXBOX, dostępnym na

stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.vox.pl/projekty-voxbox,

projekt jednego pomieszczenia w domu/mieszkaniu Uczestnika, którego powierzchnia

nie przekracza 30 metrów kwadratowych; drugim elementem Zadania konkursowego

jest stworzenie i wysłanie na konkurs@vox.pl maila, w którym zawarte będą: opis

metamorfozy, link do stworzonego projektu, a także 4 zdjęcia pomieszczenia przed

metamorfozą.
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§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres, warunki uczestnictwa, czas trwania

Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i

jego  warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

2. Konkurs adresowany jest do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu na zasadach

opisanych w Regulaminie.

3. Regulamin określa zasady i warunki udziału Uczestników w Konkursie, które

Uczestnik akceptuje przystępując do Konkursu.

4. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną

inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(t.j. Dz.U.2022.888 z późn. zm.).

6. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem strony www.vox.pl.

7. Konkurs trwa od 17.08.2022 r. do 21.09.2022 r.

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie Uczestników, którzy w ocenie Jury

wykonają  najlepiej Zadanie konkursowe.

§3. Zasady Konkursu

1. W Konkursie nie mogą brać udziału franczyzobiorcy i osoby zatrudnione u

franczyzobiorców spółki Składy VOX sp. z o.o.sp.k., pracownicy Organizatora, w tym

pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów

współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również

osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do

drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w

stosunku  przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu w terminie od 17 sierpnia do 21 września

2022 r. pracy konkursowej, poprzez wiadomość mailową na adres konkurs@vox.pl

zgodnie  z wymogami określonymi w Regulaminie, w szczególności w ust. 3 poniżej.

3. Wiadomość mailowa z Zadaniem konkursowym powinna zawierać:
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1) tytuł: Zgłoszenie Konkursowe

2) projekt wnętrza zrobiony w programie VOXBOX, zawierający meble oraz co

najmniej jeden z wymienionych elementów: podłogę, drzwi, system ścienny

lub artykuły  dekoracyjne,

3) opis obecnego wnętrza i wymarzonego efektu po metamorfozie,

4) 4 zdjęcia pokazujące obecny stan pomieszczenia poddanego metamorfozie

(dalej: „Zdjęcia”).

4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób

trzecich.

5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw

autorskich lub pokrewnych do Zdjęć lub opisów zamieszczonych przez Uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia Uczestnika w Konkursie,

ewentualnie unieważnienia wyniku danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o

zwrot Nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych

przez Organizatora w  związku z naruszeniem przez Uczestnika praw osoby trzeciej.

6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jedno Zadanie konkursowe

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Zdjęć bądź wypowiedzi

niezgodnych z Regulaminem oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub

dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa Zdjęcia lub drogi

pozyskania polubień.

8. Wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Dokonując zgłoszenia Zadania konkursowego, Uczestnik oświadcza, że:

a) jest autorem zamieszczonych Zdjęć i nowej aranżacji i przysługują mu do nich, jako

twórcy, prawa autorskie bez jakichkolwiek ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób

trzecich,

b) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie Zadania konkursowego na

stronach  internetowych związanych z Konkursem oraz jego Organizatorem,

c) posiada tytuł prawny do lokalu, w którym znajduje się pomieszczenie poddane

metamorfozie a publikacja Zdjęć pomieszczenia i jego metamorfoza nie narusza praw

osób trzecich.

d) został poinformowany, że zakres Zdjęcia nie będzie obejmował wizerunku

osób, oraz że w zakresie fotografowanego obszaru nie powinny znajdować się



elementy ujawniające dane osobowe, wizerunek osób, a także inne poufne dla

Uczestnika informacje.

§4. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest. realizacja metamorfozy na podstawie stworzonego

renderu w programie VOXBOX, w zakresie dostarczenia mebli, systemów ściennych,

podłogi i dodatków zgodnie z projektem oraz ich montażu do łącznej wartości nie

wyższej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Organizator

zastrzega sobie prawo wprowadzenia modyfikacji w projekcie Uczestnika, w

przypadkach uzasadnionych okolicznościami faktycznymi, tj. w szczególności:

warunków technicznych, uniemożliwiających realizację założeń projektu zwycięzcy

przy poniesieniu optymalnych kosztów lub niedostępności danego towaru u

Organizatora.

2. Nagrody dodatkowe: 4 vouchery o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) do

wykorzystania w sklepie internetowym vox.pl.

3. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez

możliwości ich  zamiany.

§5 Wyniki Konkursu

1. Decyzję o nagrodzeniu Zadania konkursowego Uczestnika podejmuje Jury powołane

przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Katarzyna Kłopacka,

Maciej Syroczyński (przedstawiciele Organizatora), Małgorzata Zborowska, Karolina

Stembalska (przedstawiciele Partnera) kierując się kryteriami:

• styl i charakter zaprojektowanego wnętrza,

• kreatywność w wykorzystaniu przestrzeni,

• historia związana z metamorfozą, np. przyczyna remontu,

• ergonomia proponowanego rozwiązania,

• spełnienie wymogów formalnych (poprawność projektu w VOXBOX, forma

zgłoszenia,  maksymalny metraż wnętrza, itp.).

2. Zadania konkursowe oceniane będą przez Jury według punktacji narastającej (od 0 do

5  punktów), zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1 powyżej.

3. O zwycięstwie w Konkursie decyduje suma punktów przyznana przez Jury.



4. Jury decyduje o przyznaniu Nagrody głównej oraz Nagród dodatkowych. Nagrodę

główną  otrzyma Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów.

5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

7. Dane laureata Nagrody głównej i laureatów Nagród dodatkowych zostaną

opublikowane do dnia 5.10.2022 r. na łamach vox.pl oraz homebook.pl oraz na

mediach społecznościowych Organizatora i Partnera, takich jak:  Facebook, Instagram.

8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie przez

Organizatora swojego imienia, nazwiska oraz nadesłanego Zadania konkursowego na

łamach vox.pl i portalu homebook.pl oraz na mediach społecznościowych

Organizatora i Partnera, takich jak Facebook, Instagram.

9. Nagroda główna: wybrane przez Zwycięzcę Głównego produkty zostaną dostarczone

na miejsce zamówienia po obustronnym ustaleniu harmonogramu prac remontowych,

nie później  jednak niż do dnia 31.12.2022 r.

10. Wyłoniony w Konkursie laureat Nagrody Głównej zostanie dodatkowo poproszony w

odrębnej wiadomości e-mail o podanie dodatkowych danych, które będą niezbędne do

przekazania nagrody (adres wskazany do dostarczenia Nagrody głównej musi

dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Przez dodatkowe dane

rozumie się:

a. adres dostawy Nagrody Głównej,

b. numer telefonu.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odbioru Nagrody Głównej.

12. Nagrody dodatkowe będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez wiadomość

mailową.

13. Z chwilą przesłania Zadania konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji

niewyłącznej na czas nieoznaczony do nagrodzonego Zadania konkursowego (dalej

zwanego również „Utworem”) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na

następujących  polach eksploatacji:

a. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, przesyłanie

przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu, w szczególności wykorzystania

na stronie internetowej Organizatora, kanałach social media należących do

Organizatora, w materiałach mailingowych do bazy klientów  Organizatora,



b. wykorzystanie Zadania konkursowego, we wszelkich materiałach

promocyjno reklamowych pod marką Organizatora,

c. utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub

części Utworu, za pomocą wszelkich technologii,

d. zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub

części Utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,

e. udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub

nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych.

14. Organizator kontaktuje się z laureatem Nagrody Głównej i laureatami Nagród

dodatkowych za  pośrednictwem skrzynki mailowej w celu potwierdzenia wygranej.

15. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej lub Nagrody dodatkowej w Konkursie nie

odpowie w formie wiadomości mailowej do Organizatora (adres: konkurs@vox.pl) w

terminie do 31 dni od ogłoszenia Zwycięzcy i otrzymania maila od Organizatora,

prawo do Nagrody wygaśnie.

16. Zwycięzca nie może wymienić Nagród na równowartość w gotówce, ani zamieniać

ich na inne nagrody.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie pod

adresem korespondencyjnym: Meble VOX sp. z o.o. sp. k., ul. Gdyńska 143 62-004

Czerwonak lub elektronicznie na adres e-mail: iod@vox.pl.

3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników zgodnie z ogólnym

rozporządzeniem o ochrony danych (RODO) wyłącznie na potrzeby realizacja

Konkursu w szczególności w celu:

a. rozstrzygnięcia Konkursu, przyznania i wysyłki Nagród (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO), przez okres trwania Konkursu oraz maksymalnie przez okres 3

miesięcy po zakończeniu Konkursu,

b. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości i podatków, w tym

prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

przez okres 5 lat liczone od końca roku, w którym została przyznana nagroda,



c. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), przez okres 6 lat liczone od dnia prawomocnego zakończenia

postępowania,

d. publikacji danych zwycięzcy konkursu w miejscach wskazanych w §5 pkt. 7

niniejszego Regulaminu, na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a), do

momentu wycofania zgody przez Uczestnika

4. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione:

a) podmiotom powiązanych z Organizatorem oraz Partnerem,

b) zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i

obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne oraz podmiotom

wspierającym Organizatora w organizacji Konkursu,

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,

d) podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,

e) podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora mogą być przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. na Białoruś w zakresie wsparcia systemu

SAP służącemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa – na podstawie

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą

sprawdzającą.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu lub

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody jednak nie wpłynie to na

zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do

wzięcia udziału w Konkursie.

9. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji w tym profilowania.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być

składane od dnia  rozpoczęcia Konkursu do 15. dnia po zakończeniu Konkursu.



2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres

Organizatora, z  dopiskiem „Reklamacja — Konkurs VOXBOX”.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr

telefonu,

b. dokładny opis i powód reklamacji,

c. określenie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz

niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamującą o decyzji w terminie

10 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym

na adres  podany w reklamacji.

7. W przypadku negatywnego sposobu rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik uprawniony

jest do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

§8. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie

Konkursu.

§9. Regulamin

1. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Partnera, oraz na

stronie  internetowej – pod adresem: www.vox.pl.

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących

Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności

decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu

obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed

dniem dokonania zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od



dnia opublikowania informacji o jego zmianie na stronie internetowej Organizatora:

www.vox.pl.

5. Wszelkie pytania związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może kierować na

adres  mailowy: martyna.ciudzinska@vox.pl.

§10. Podatek od wygranych

1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021.1128 z późn.

zm.).

2. W przypadku, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek

pobrania od Uczestników podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda składać

się będzie wówczas z nagrody rzeczowej oraz z nagrody pieniężnej w wysokości

11,11% wartości przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. Przed wydaniem

Nagród, Organizator potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu

skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

fizycznych.

§11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem

będą  rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

2. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po

wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o  której mowa w § 7 Regulaminu.

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z

Regulaminem.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2022 roku.


