
Regulamin konkursu  

„Zaprojektuj okładkę Raportu Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady organizacji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Zaprojektuj 

okładkę Raportu Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018”, zwanego dalej 

„Konkursem” oraz zasady wyłaniania Laureatów.  

2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu” 

jest firma CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Łopuszańskiej 38D, 02-232 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037375, NIP 951-14-96-

432, REGON 012192639, wysokość kapitału zakładowego 314.268.600,00 zł, zwana dalej 

Organizatorem. 

3. Partnerem medialnym konkursu jest miesięcznik BUILDER z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Patriotów 174, 04-832 Warszawa.  

4. Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu. Kapituła ocenia prace 

konkursowe i wyłanianie laureatów Konkursu.  

5. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.  

6. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, będące studentami I lub II stopnia studiów 

o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych lub prywatnych 

oraz absolwenci tych kierunków studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia, zwani dalej 

jako „Uczestnik” lub „Uczestnik Konkursu”. 

7. W Konkursie nie jest dopuszczalne uczestnictwo zespołów składających się z więcej niż 

jednej osoby, a prace konkursowe mogą przesyłać wyłącznie osoby indywidualne, o których 

mowa w punkcie 6.  

8. Zgłoszenie w konkursie stanowi przesłanie w terminie określonym poniżej pracy 

konkursowej oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia 

lub zwrotem kosztów od Organizatora.  

11. Konkurs będzie trwać od dnia 25 kwietnia 2018 roku do 18 czerwca 2018 roku. 

12. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

13. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronach internetowych 

www.cemex.pl i http://buildercorp.pl/ oraz na profilach 

facebook.com/CEMEXPolska i facebook.com/BuilderPolska, www.facebook.com/4YoungAr

chitects, www.facebook.com/4YoungEngineers   

http://www.cemex.pl/
http://buildercorp.pl/
http://www.facebook.com/4YoungArchitects
http://www.facebook.com/4YoungArchitects
http://www.facebook.com/4YoungEngineers/


 

§ 2 

CEL KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest stworzenie ciekawych, autorskich propozycji okładki Raportu 

Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018, które posłużą promocji zrównoważonego 

rozwoju w branży budowlanej, a także promocji laureatów konkursu. Kapituła Konkursu, 

spośród nadesłanych prac, wyłoni Laureatów, których prace stanowiące koncepcje okładki 

najlepiej realizują opisany powyżej cel konkursu oraz cechują się oryginalnością, wysoką jakością 

przygotowanego projektu, innowacyjnością, a także uwzględniają wszystkie elementy projektu. 

2. Konkurs może się zakończyć bez wyłonienia Laureata, jeżeli żadna z nadesłanych prac nie spełnia 

kryteriów z pkt 1. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyn nierozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

§ 3 

PRACE KONKURSOWE 

 

1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłane na Konkurs koncepcje projektu okładki Raportu 

Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018, będące autorską odpowiedzią 

Uczestników na opisany powyżej cel konkursu.  

2. Praca powinna nawiązywać przynajmniej do jednego z poniższych elementów:  

a) do produktów CEMEX (aktualną informacje w tym zakresie znajdują się na stronie -

http://www.cemex.pl/produkty-i-serwisy.aspx) 

b) realizacji z udziałem CEMEX (listę inwestycji można uzyskać od Organizatora, pod adresem 

zaprojektuj.okładke@cemex.com) 

c) działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego (informacje i 

inspiracje dostępne na stronach http://www.cemex.pl/zrownowazony-rozwoj.aspx ; 

http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/) 

3. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:  

a) jej wyłącznym autorem jest Uczestnik Konkursu; 

b) w pracy zamieszczono elementy graficzne, do których Uczestnik dysponuje pełnymi 

prawami autorskimi; 

c) do pracy konkursowej załączony jest wypełniony i podpisany formularz stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;  

d) praca stanowi koncepcję graficzną obejmującą zarówno pierwszą jak i ostatnią stronę 

okładki, co wizualizowano w Załączniku nr 2 do Regulaminu; 

e) przesłana praca zawiera wszystkie elementy graficzne wymienione poniżej: 

 

-tytuł: Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017-2018;                                                                                                                                                                                                                           

- logotyp CEMEX Polska (dopuszczalne jest wykorzystanie logotypu monochromatycznego, 

bądź pełno kolorowego, referencje stanowią okładki dostępne pod adresem - 

http://raport.cemex.pl/ );  

- oznaczenie spirali stanowiącej połączenie pierwszej i ostatniej strony okładki; 

- oznaczenie marginesów zgodnie z wizualizacją zaprezentowaną w Załączniku nr 2.  

 

mailto:zaprojektuj.okładke@cemex.com
http://www.cemex.pl/zrownowazony-rozwoj.aspx
http://raport.cemex.pl/


f) nie zawiera żadnych oznaczeń umożliwiających identyfikację autorów, firmy lub uczelni; 

g) została przygotowana zgodnie z przygotowanym szablonem konkursowym stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Praca musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich. W przypadku naruszenia tych praw wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik 

Konkursu.  

5. Organizator umożliwia kontakt z przedstawicielami firmy, którzy udzielą dodatkowych 

informacji nt. konkursu. Dane kontaktowe znajdują w materiałach informacyjnych 

zamieszczonych na www.cemex.pl. 

 

§ 4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

 

a) przesłanie w wyznaczonym terminie wskazanym w par. 1 pkt. 11 pracy konkursowej na adres 

zaprojektuj.okładke@cemex.com. 

b) wypełnienie w terminie wskazanym w par. 1 pkt. 11 stosownego formularza rejestracyjnego 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie go do pracy 

konkursowej. 

2. Prace nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane, co jest 

równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.  

3. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na 

nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora Konkursu całości lub części jego 

pracy konkursowej, wraz z imionami i nazwiskiem autora, nazwą uczelni, pracowni 

architektonicznej lub innego miejsca zatrudnienia autora oraz wizerunku autora, jeżeli został 

dołączony.  

4. Uczestnicy Konkursu, których praca konkursowa zostanie utytułowana pierwszym miejscem 

lub też otrzymają wyróżnienie przekażą Organizatorowi Konkursu prawa autorskie do danego 

dzieła.  

5. Uczestnik Konkursu, wypełniając formularz Konkursowy, wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą mailową materiałów informacyjnych, 

edukacyjnych i marketingowych. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich poprawiania. Może też w każdym momencie wycofać uprzednio wyrażoną 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysyłając mailowo na adres: 

cemexpolska@cemex.com stosowne oświadczenie. Wycofanie zgody jest równoważne z 

rezygnacją z udziału w Konkursie.  

6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac 

konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.  

7. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.  

8. Organizator Konkursu nie zwraca Uczestnikom nadesłanych prac.  

9. Zgłoszenia pracy bez formularza lub przesłanie formularza bez imienia i nazwiska, lub w innej 

części niewypełnionego, w tym niepodpisanego albo przesłane po terminie czy niespełniające 

wymogów technicznych nie będą brały udziału w Konkursie.  

 

mailto:zaprojektuj.okładke@cemex.com
mailto:cemexpolska@cemex.com


 

 

 

§ 5 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

1. Nadesłane prace będą podlegać ocenie, której dokona Kapituła konkursu w składzie: 

Izabella Rokicka – Dyrektor Komunikacji i Public Affairs CEMEX Polska i Europa – 

Przewodniczący Kapituły 

Katarzyna Średzińska – Koordynator Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska – 

Wiceprzewodniczący Kapituły  

Marek Zdziebłowski – Prezes Builder Corp Sp. z o.o. 

Dominik Suwiński – Wiceprezes Builder Corp Sp. z o.o., Dyrektor Marketingu 

Monika Dąbrowska – Agencja Graficzna Stampfli 

Joanna Burbridge - Agencja Graficzna Stampfli  

2. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący Kapituły, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący. 

3. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

4. Przy wyłanianiu Laureatów członkowie Kapituły kierują się swoją subiektywną oceną 

wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia, zwracając uwagę na:  

a) Oryginalne, nowatorskie i ciekawe podejście do odpowiedzi na cel konkursu. 

b)  Jakość przesłanego projektu.  

c) Zastosowanie elementów określonych w regulaminie 

d) Kreatywność w przygotowaniu projektu. 

10. Kapituła dokona wyboru laureatów najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2018. 

11. Wyniki konkursu oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.cemex.pl oraz www.buildercorp.pl.  

 

§ 6 

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w konkursie są:  

a) Pierwsze miejsce: nagroda finansowa w wysokości 5000 zł oraz nagrody rzeczowe w wysokości 

500 zł. 

b) Wyróżnienia: nagrody rzeczowe w wysokości 500 zł.  

2. Nagrody w konkursie zostaną przyznane jednemu Uczestnikowi, dodatkowo Kapituła zastrzega 

sobie prawo do wręczenia wyróżnień. Wyboru Laureata oraz ewentualnego wyboru wyróżnień 

wśród Uczestników konkursu dokona Kapituła, zgodnie z zapisami paragrafu 5. 

3. O przyznaniu nagrody Organizator poinformuje Uczestnika pocztą elektroniczną, na adres 

mailowy, który został podany w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Uczestnika w 

formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości 

związane z działaniem firmy dostarczającej nagrody. 

5. W przypadku, gdy Laureatem konkursu będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

nagrody wskazanej w pkt. 1 powyżej. Od łącznej wartości nagrody zostanie pobrany podatek 

http://www.cemex.pl/


dochodowy od osób fizycznych według stawki 10%. W przypadku Laureatów prowadzących 

działalność gospodarczą obowiązek opodatkowania nagrody spoczywa na Laureacie. 

6. Projekt, który otrzyma pierwsze miejsce może zostać opublikowany, jako okładka Raportu 

Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2017-2018 - na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 

Pozostałe nadesłane prace nie będą wykorzystane jako okładki Raportu, ani nie będą użyte do 

innych celów. 

7. Wraz z opublikowaniem zwycięskiego projektu na okładce Raportu Organizator zamieści także 

informację o Autorze projektu. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.cemex.pl, oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów niezbędnych do realizacji konkursu. Administratorem danych osobowych 

jest CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska 38D, kod pocztowy 02-232. 

Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych osobie, której dane są przechowywane, przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne 

dla realizacji ww. celów. 

3. Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

  

http://www.cemex.pl/


Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

1. Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane do korespondencji  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Krótki opis pracy (użyta technika, informacje dot. fotografowanych obiektów, uzasadnienie 

wpisania się pracy konkursowej w cel konkursu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Formalne oświadczenia1  

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niezbędnych do 

realizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest CEMEX Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, Łopuszańska 38D, kod pocztowy 02-232.  

 

□ Wyrażam zgodę na ewentualną publikację nadesłanej przeze mnie pracy konkursowej 

 

□ Akceptuję zapisy Regulaminu konkursu.  

 

………………………………………………………………… 

Podpis Uczestnika 

 

                                                           
1 Udział w konkursie wiąże się z akceptacją i jej zaznaczeniem w formie znaku X w kratce przy wszystkich trzech 
oświadczeniach 



 

Załącznik nr 2 

 

Szablon z wizualizacją 

 


