
Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację projektu
przestrzeni łazienkowej. Zaprojektuj wyjątkowe wnętrze z wykorzystaniem
produktów Marmorin Design oraz Jaquar i wygraj atrakcyjne nagrody.

M U S I C  &  D E S I G N

KONKURS
DLA PROJEKTANTÓW WNĘTRZ I ARCHITEKTÓW

I Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie marki „Marmorin Design” oraz 
marki „Jaquar”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.mar-
morindesign.pl, a także pod adresem rafal@sf-marmorin.pl
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest (I) J & E Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 
105 B / 47, 05-500 Stara Iwiczna  (KRS: 0000508918) (dalej „J&E”) (wyłączny dystrybutor marki 
„Marmorin Design” w Polsce) oraz (II) Jaquar Europe S.R.L. (Sp. z o.o)  Oddział W Polsce, ul Sienna 82, 
00-815 Warszawa (KRS: 0000573363) (dalej „Jaquar”), zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
2. Fundatorem nagród jest J&E oraz Jaquar.

 III Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest wybór najlepszej realizacji dowolnej przestrzeni łazienkowej w obiekcie 
użyteczności publicznej lub przestrzeni domowej z zastosowanie produktów marek:  „Marmorin 
Design” oraz „Jaquar”, zrealizowanej nie wcześniej niż 1 lipca  2018r. i nie później niż 30 kwietnia 
2019r. na terenie Polski (dalej „Realizacja”). 
2. Konkurs obejmuje 2 kategorie: (I) przestrzeń użyteczności publicznej oraz (II) przestrzeń domowa, 
a każda z kategorii jest traktowana odrębnie. 

IV Przedmiot Konkursu
1. W Realizacji należy zastosować produkty występujące pod marką „Marmorin Design” oraz „Jaquar”.
2. Przez Realizację rozumie się aranżację pomieszczenia łazienkowego w przestrzeni użyteczności  
publicznej (np. obiekty turystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty kultury, obiekty edukacyjne i in.) 
lub przestrzeni domowej (np. dom, mieszkanie, apartament).
3. Udokumentowanie Realizacji zgodnie z wymogami technicznymi dokumentacji podanymi szcze-
gółowow w pkt. VI 
4. Przesłanie ww. dokumentacji zgodnie z pkt. VI 
 
V Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do  architektów i projektantów wnętrz, a także do pracowni architektonic-
znych działających w dowolnej formie prawnej (dalej „Uczestnicy”). 
2. W przypadku osób fizycznych, Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników J&E, 
Marmorin lub Jaquar.

REGULAMIN

MUSIC & DESIGN AWARD - I EDYCJA

 VI Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy rafal@sf-marmorin.pl:
a) dokumentacji wykonanej  Realizacji w skład której wchodzi:
(I) co najmniej 4 wysokiej jakości zdjęcia wykonanej realizacji (rozdzielczość: min.1400 pikseli na kótszym 
boku, format: jpg, png., tif.);
(II) krótki opis projektu, charakterystyka i funkcjonalność wnętrza, data realizacji, lokalizacja);
(III) dane uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji), oraz
b) następujących danych osobowych:
(I) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
(II) adres do korespondencji,
(III) numer telefonu,
(IV) adres email.
4. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników. 
5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłączenie Realizacje wykonane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. W konkursie wezmą udział wszystkie Realizacje, które zostaną przesłane do na adres mailowy 
rafal@sf-marmorin.pl nie później niż ostatniego dnia konkursu t.j. do 30 kwietnia 2019 r.  Realizacje 
nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu Konkursu. 

VII Jury Konkursu 
1. O rozstrzygnięciu Konkursu zdecyduje Jury.
2. Jury Konkursu stanowi grupa osób powołanych przez Organizatorów, z prawem zmiany składu Jury w 
dowolnym czasie.
3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.
4. W przypadku nieprzyznania nagród Konkursu Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania 
wyróżnień w Konkursie.
5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. 
6. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

VIII Nagrody: 
Nagrody dla laureatów Konkursu (dalej „Laueraci”):
1. Kategoria przestrzeń użyteczności publicznej: 
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty  Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

2. Kategoria przestrzeń domowa:
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają  wymianie na równowartość pieniężną.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2019 r. roku oraz niezwłocznie opublikowanie na stronie 
internetowej www.marmorindesign.pl oraz na fanpeage’u Organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazwisk i nadesłanych Realizacji wszystkich Ucze-
stników na łamach stron internetowych Organizatorów.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu. Forma 
przekazania nagrody zostanie uzgodniona z Lauretami.

IX Dane osobowe
1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu dane osobowe Uczestników pozostają anonimowe.
2. Organizatorom nie wolno ujawniać danych osobowych Uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia 
wyników Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu przez osoby fizyczne zgodnie z pkt. VI jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem ninie-
jszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ninie-
jszym Regulaminie.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
„Rozporządzenie”) Organizatorzy informują, że:
 a. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: (I) J&E oraz (II) Jaquar   
 Europe S.r.l. z siedzibą w Mediolanie (adres: Via Edmondo de Amicis 53, 20123 Mediolan, Włochy)  
 (numer w rejestrze przedsiębiorców: 09028250968), którzy prowadzą operacje przetwarzania   
 danych osobowych Uczestników.
 b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (tj. na podstawie  
 art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Admin 
 istratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia).
 c. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru  
 danych osobowych Uczestników na podsatwie odpowiednich przepisów prawa.
 d. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym  
 rozstrzygnięto Konkurs oraz po tym okresie, przez czas konieczny do a) zabezpieczenia lub dochodze 
 nia ewentualnych roszczeń b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z  
 przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 e. Uczestnik posiada prawo do:
  I. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz  
  przenoszenia, 
  II. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  III. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  IV. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 f. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże stanowi warunek uczest  
 nictwa w Konkursie. Cofnięcie udzielonej zgody będzie oznaczać rezygnację z Konkursu, a w przypad 
 ku wcześniejszego odebrania nagrody przez Uczestnika obowiązek zwrotu nagrody lub jej równowartości.
 g. dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   
 profilowaniu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdzi-
wych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez 
Uczestników. 
9. Przystępując do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne powielanie i ropowszechnianie 
przez Organizatorów w związku z Konkursem wszelkich materiałów nadesłanych w ramach zgłoszenia Realizacji do 
Konkursu, w tym w szczególności publikacji na stronach internetowych, profilach społecznościowych i materiałach 
promocyjnych Organizatorów, w zakresie nieograniczonycm czasowo ani terytorialnie. 

X Postanowienia końcowe
1. Wysłanie dokumentacji z Realizacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego Regu-
laminu i oświadczeniem, że Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa do Realizacji uprawniające go do udziału w 
Konkursie oraz że Uczestnik nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. 
2. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem Realizacji, 
z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia podstawowych zasad 
Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez rozstrzygnięcia. 
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.



I Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie marki „Marmorin Design” oraz 
marki „Jaquar”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.mar-
morindesign.pl, a także pod adresem rafal@sf-marmorin.pl
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest (I) J & E Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 
105 B / 47, 05-500 Stara Iwiczna  (KRS: 0000508918) (dalej „J&E”) (wyłączny dystrybutor marki 
„Marmorin Design” w Polsce) oraz (II) Jaquar Europe S.R.L. (Sp. z o.o)  Oddział W Polsce, ul Sienna 82, 
00-815 Warszawa (KRS: 0000573363) (dalej „Jaquar”), zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
2. Fundatorem nagród jest J&E oraz Jaquar.

 III Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest wybór najlepszej realizacji dowolnej przestrzeni łazienkowej w obiekcie 
użyteczności publicznej lub przestrzeni domowej z zastosowanie produktów marek:  „Marmorin 
Design” oraz „Jaquar”, zrealizowanej nie wcześniej niż 1 lipca  2018r. i nie później niż 30 kwietnia 
2019r. na terenie Polski (dalej „Realizacja”). 
2. Konkurs obejmuje 2 kategorie: (I) przestrzeń użyteczności publicznej oraz (II) przestrzeń domowa, 
a każda z kategorii jest traktowana odrębnie. 

IV Przedmiot Konkursu
1. W Realizacji należy zastosować produkty występujące pod marką „Marmorin Design” oraz „Jaquar”.
2. Przez Realizację rozumie się aranżację pomieszczenia łazienkowego w przestrzeni użyteczności  
publicznej (np. obiekty turystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty kultury, obiekty edukacyjne i in.) 
lub przestrzeni domowej (np. dom, mieszkanie, apartament).
3. Udokumentowanie Realizacji zgodnie z wymogami technicznymi dokumentacji podanymi szcze-
gółowow w pkt. VI 
4. Przesłanie ww. dokumentacji zgodnie z pkt. VI 
 
V Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do  architektów i projektantów wnętrz, a także do pracowni architektonic-
znych działających w dowolnej formie prawnej (dalej „Uczestnicy”). 
2. W przypadku osób fizycznych, Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników J&E, 
Marmorin lub Jaquar.

 VI Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy rafal@sf-marmorin.pl:
a) dokumentacji wykonanej  Realizacji w skład której wchodzi:
(I) co najmniej 4 wysokiej jakości zdjęcia wykonanej realizacji (rozdzielczość: min.1400 pikseli na kótszym 
boku, format: jpg, png., tif.);
(II) krótki opis projektu, charakterystyka i funkcjonalność wnętrza, data realizacji, lokalizacja);
(III) dane uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji), oraz
b) następujących danych osobowych:
(I) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
(II) adres do korespondencji,
(III) numer telefonu,
(IV) adres email.
4. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników. 
5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłączenie Realizacje wykonane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. W konkursie wezmą udział wszystkie Realizacje, które zostaną przesłane do na adres mailowy 
rafal@sf-marmorin.pl nie później niż ostatniego dnia konkursu t.j. do 30 kwietnia 2019 r.  Realizacje 
nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu Konkursu. 

VII Jury Konkursu 
1. O rozstrzygnięciu Konkursu zdecyduje Jury.
2. Jury Konkursu stanowi grupa osób powołanych przez Organizatorów, z prawem zmiany składu Jury w 
dowolnym czasie.
3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.
4. W przypadku nieprzyznania nagród Konkursu Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania 
wyróżnień w Konkursie.
5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. 
6. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

VIII Nagrody: 
Nagrody dla laureatów Konkursu (dalej „Laueraci”):
1. Kategoria przestrzeń użyteczności publicznej: 
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty  Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

2. Kategoria przestrzeń domowa:
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają  wymianie na równowartość pieniężną.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2019 r. roku oraz niezwłocznie opublikowanie na stronie 
internetowej www.marmorindesign.pl oraz na fanpeage’u Organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazwisk i nadesłanych Realizacji wszystkich Ucze-
stników na łamach stron internetowych Organizatorów.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu. Forma 
przekazania nagrody zostanie uzgodniona z Lauretami.

IX Dane osobowe
1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu dane osobowe Uczestników pozostają anonimowe.
2. Organizatorom nie wolno ujawniać danych osobowych Uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia 
wyników Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu przez osoby fizyczne zgodnie z pkt. VI jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem ninie-
jszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ninie-
jszym Regulaminie.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
„Rozporządzenie”) Organizatorzy informują, że:
 a. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: (I) J&E oraz (II) Jaquar   
 Europe S.r.l. z siedzibą w Mediolanie (adres: Via Edmondo de Amicis 53, 20123 Mediolan, Włochy)  
 (numer w rejestrze przedsiębiorców: 09028250968), którzy prowadzą operacje przetwarzania   
 danych osobowych Uczestników.
 b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (tj. na podstawie  
 art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Admin 
 istratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia).
 c. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru  
 danych osobowych Uczestników na podsatwie odpowiednich przepisów prawa.
 d. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym  
 rozstrzygnięto Konkurs oraz po tym okresie, przez czas konieczny do a) zabezpieczenia lub dochodze 
 nia ewentualnych roszczeń b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z  
 przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 e. Uczestnik posiada prawo do:
  I. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz  
  przenoszenia, 
  II. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  III. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  IV. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 f. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże stanowi warunek uczest  
 nictwa w Konkursie. Cofnięcie udzielonej zgody będzie oznaczać rezygnację z Konkursu, a w przypad 
 ku wcześniejszego odebrania nagrody przez Uczestnika obowiązek zwrotu nagrody lub jej równowartości.
 g. dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   
 profilowaniu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdzi-
wych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez 
Uczestników. 
9. Przystępując do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne powielanie i ropowszechnianie 
przez Organizatorów w związku z Konkursem wszelkich materiałów nadesłanych w ramach zgłoszenia Realizacji do 
Konkursu, w tym w szczególności publikacji na stronach internetowych, profilach społecznościowych i materiałach 
promocyjnych Organizatorów, w zakresie nieograniczonycm czasowo ani terytorialnie. 

X Postanowienia końcowe
1. Wysłanie dokumentacji z Realizacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego Regu-
laminu i oświadczeniem, że Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa do Realizacji uprawniające go do udziału w 
Konkursie oraz że Uczestnik nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. 
2. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem Realizacji, 
z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia podstawowych zasad 
Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez rozstrzygnięcia. 
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.
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I Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie marki „Marmorin Design” oraz 
marki „Jaquar”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.mar-
morindesign.pl, a także pod adresem rafal@sf-marmorin.pl
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest (I) J & E Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 
105 B / 47, 05-500 Stara Iwiczna  (KRS: 0000508918) (dalej „J&E”) (wyłączny dystrybutor marki 
„Marmorin Design” w Polsce) oraz (II) Jaquar Europe S.R.L. (Sp. z o.o)  Oddział W Polsce, ul Sienna 82, 
00-815 Warszawa (KRS: 0000573363) (dalej „Jaquar”), zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
2. Fundatorem nagród jest J&E oraz Jaquar.

 III Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest wybór najlepszej realizacji dowolnej przestrzeni łazienkowej w obiekcie 
użyteczności publicznej lub przestrzeni domowej z zastosowanie produktów marek:  „Marmorin 
Design” oraz „Jaquar”, zrealizowanej nie wcześniej niż 1 lipca  2018r. i nie później niż 30 kwietnia 
2019r. na terenie Polski (dalej „Realizacja”). 
2. Konkurs obejmuje 2 kategorie: (I) przestrzeń użyteczności publicznej oraz (II) przestrzeń domowa, 
a każda z kategorii jest traktowana odrębnie. 

IV Przedmiot Konkursu
1. W Realizacji należy zastosować produkty występujące pod marką „Marmorin Design” oraz „Jaquar”.
2. Przez Realizację rozumie się aranżację pomieszczenia łazienkowego w przestrzeni użyteczności  
publicznej (np. obiekty turystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty kultury, obiekty edukacyjne i in.) 
lub przestrzeni domowej (np. dom, mieszkanie, apartament).
3. Udokumentowanie Realizacji zgodnie z wymogami technicznymi dokumentacji podanymi szcze-
gółowow w pkt. VI 
4. Przesłanie ww. dokumentacji zgodnie z pkt. VI 
 
V Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do  architektów i projektantów wnętrz, a także do pracowni architektonic-
znych działających w dowolnej formie prawnej (dalej „Uczestnicy”). 
2. W przypadku osób fizycznych, Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników J&E, 
Marmorin lub Jaquar.

 VI Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy rafal@sf-marmorin.pl:
a) dokumentacji wykonanej  Realizacji w skład której wchodzi:
(I) co najmniej 4 wysokiej jakości zdjęcia wykonanej realizacji (rozdzielczość: min.1400 pikseli na kótszym 
boku, format: jpg, png., tif.);
(II) krótki opis projektu, charakterystyka i funkcjonalność wnętrza, data realizacji, lokalizacja);
(III) dane uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji), oraz
b) następujących danych osobowych:
(I) imię i nazwisko lub nazwa firmy,
(II) adres do korespondencji,
(III) numer telefonu,
(IV) adres email.
4. Konkurs jest anonimowy do momentu rozstrzygnięcia i ogłoszenia jego wyników. 
5. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłączenie Realizacje wykonane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
6. W konkursie wezmą udział wszystkie Realizacje, które zostaną przesłane do na adres mailowy 
rafal@sf-marmorin.pl nie później niż ostatniego dnia konkursu t.j. do 30 kwietnia 2019 r.  Realizacje 
nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu Konkursu. 

VII Jury Konkursu 
1. O rozstrzygnięciu Konkursu zdecyduje Jury.
2. Jury Konkursu stanowi grupa osób powołanych przez Organizatorów, z prawem zmiany składu Jury w 
dowolnym czasie.
3. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.
4. W przypadku nieprzyznania nagród Konkursu Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania 
wyróżnień w Konkursie.
5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. 
6. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

VIII Nagrody: 
Nagrody dla laureatów Konkursu (dalej „Laueraci”):
1. Kategoria przestrzeń użyteczności publicznej: 
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty  Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

2. Kategoria przestrzeń domowa:
I nagroda: voucher w wysokości 3000 zł na pobyt w luksusowym ośrodku spa oraz wybrany produkt (umy-
walka, brodzik) z ofert marki Marmorin Design lub dowolnie wybrany produkt z oferty Jaquar (armatura, 
ceramika);
II nagroda: dowolnie wybrany produkt (umywalka, brodzik) z oferty Marmorin Design lub dowolnie wybra-
ny produkt z oferty Jaquar (armatura, ceramika).

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają  wymianie na równowartość pieniężną.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2019 r. roku oraz niezwłocznie opublikowanie na stronie 
internetowej www.marmorindesign.pl oraz na fanpeage’u Organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazwisk i nadesłanych Realizacji wszystkich Ucze-
stników na łamach stron internetowych Organizatorów.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
7. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane w ciągu 1 miesiąca od zakończenia Konkursu. Forma 
przekazania nagrody zostanie uzgodniona z Lauretami.

IX Dane osobowe
1. Do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu dane osobowe Uczestników pozostają anonimowe.
2. Organizatorom nie wolno ujawniać danych osobowych Uczestników do momentu oficjalnego ogłoszenia 
wyników Konkursu.
3. Zgłoszenie do Konkursu przez osoby fizyczne zgodnie z pkt. VI jest równoznaczne z akceptacją i przyjęciem ninie-
jszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ninie-
jszym Regulaminie.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
„Rozporządzenie”) Organizatorzy informują, że:
 a. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: (I) J&E oraz (II) Jaquar   
 Europe S.r.l. z siedzibą w Mediolanie (adres: Via Edmondo de Amicis 53, 20123 Mediolan, Włochy)  
 (numer w rejestrze przedsiębiorców: 09028250968), którzy prowadzą operacje przetwarzania   
 danych osobowych Uczestników.
 b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (tj. na podstawie  
 art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) oraz w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Admin 
 istratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia).
 c. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru  
 danych osobowych Uczestników na podsatwie odpowiednich przepisów prawa.
 d. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym  
 rozstrzygnięto Konkurs oraz po tym okresie, przez czas konieczny do a) zabezpieczenia lub dochodze 
 nia ewentualnych roszczeń b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z  
 przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 e. Uczestnik posiada prawo do:
  I. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz  
  przenoszenia, 
  II. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  III. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  IV. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 f. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże stanowi warunek uczest  
 nictwa w Konkursie. Cofnięcie udzielonej zgody będzie oznaczać rezygnację z Konkursu, a w przypad 
 ku wcześniejszego odebrania nagrody przez Uczestnika obowiązek zwrotu nagrody lub jej równowartości.
 g. dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   
 profilowaniu.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdzi-
wych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez 
Uczestników. 
9. Przystępując do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne powielanie i ropowszechnianie 
przez Organizatorów w związku z Konkursem wszelkich materiałów nadesłanych w ramach zgłoszenia Realizacji do 
Konkursu, w tym w szczególności publikacji na stronach internetowych, profilach społecznościowych i materiałach 
promocyjnych Organizatorów, w zakresie nieograniczonycm czasowo ani terytorialnie. 

X Postanowienia końcowe
1. Wysłanie dokumentacji z Realizacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego Regu-
laminu i oświadczeniem, że Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa do Realizacji uprawniające go do udziału w 
Konkursie oraz że Uczestnik nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich. 
2. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonaniem i przesłaniem Realizacji, 
z naruszeniem przez Uczestnika praw osób trzecich. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia podstawowych zasad 
Konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez rozstrzygnięcia. 
5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.


