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I.	Postanowienia	ogólne		

1. Organizatorem	Konkursu	 jest	 firma	 LUULU	DESIGN	 SP.	 Z	O.O,	 z	 siedzibą	w	Polsce,	w	Gdańsku,	
przy	 3	 Lipy	 3,	 zarejestrowana	 w	 Sądzie	 Rejonowym	 w	 Gdańsku	 pod	 numerem	 0000602671,	
zwana	w	dalszej	części	Regulaminu	„Organizatorem”.		

2. Konkurs	 nosi	 nazwę̨	 „Kreacje	 Luksusu”.	 Celem	 Konkursu	 jest	 wyłonienie	 trzech	 najlepszych	
koncepcji	 projektowych	 zaproponowanych	 dla	 oferty	 Luulu	 Design	 Sp.	 z	 o.o.	 w	 szczególności	
oferty	skierowanej	do	architektów/projektantów	wnętrz.		

3. Konkurs	 ma	 na	 celu	 wyłonienie	 najciekawszych	 projektów,	 wykonanie	 ich	 prototypów,	
prezentację	 w	 mediach	 oraz	 promocję	 nagrodzonych	 prac	 i	 ich	 autorów	 celem	 popularyzacji	
sztuki	użytkowej	i	jej	roli	w	życiu	człowieka.		

4. Konkurs	odbywa	się̨	jednoetapowo.		
5. Uczestnikiem	Konkursu	nazywany	jest	każdy	kto	spełni	a	warunki	udziału	w	konkursie	i	prześle	

w	 odpowiednim	 terminie	 do	 Organizatora	 projekt	 oraz	 prawidłowo	 wypełnione	 dokumenty	
zgłoszeniowe.		

6. Finalistą	Konkursu	nazywany	jest	każdy	Uczestnik,	którego	projekt	zostanie	wybrany	przez	Jury	
do	udziału	w	drugim	etapie	Konkursu.		

7. Laureat	 to	Uczestnik	Konkursu,	 którego	projekt	 zostanie	 nagrodzony	 przez	 Jury	 jedną	 z	 trzech	
nagród	głównych.		

8. Regulamin	obowiązuje	od	dnia	rozpoczęcia	Konkursu	czyli	01.12.2016	roku.		
9. Udział	w	Konkursie	jest	bezpłatny.		

II.	Harmonogram		

1. Konkurs	rozpoczyna	się̨	01.12.2016	roku.		
2. Ostateczny	 termin	 nadsyłania	 prac	 do	 Konkursu	 to	 04.01.2017	 ,	 za	 pośrednictwem	 poczty	

mailowej:	biuro@luulu.pl	z	dopiskiem	konkurs	kreacje	luksusu		
3. Ogłoszenie	 wyników	 Konkursu	 odbędzie	 się	 15.01.2017	 roku	 poprzez	 publikację	 na	 stronie	

www.luulu.pl	w	zakładce	Press	Room		
4. Ogłoszenie	 listy	 kandydatów	 zaproszonych	 na	 warsztaty	 produktowe	 odbywać́	 się̨	 będzie	

indywidualnie,	poprzez	bezpośrednią	̨korespondencję	mailową	Organizator	via	Uczestnik.		
5. Ogłoszenie	wyników	Konkursu	odbędzie	się̨	zgodnie	z	informacjami	opublikowanymi	na	stronie		

III.	Uczestnicy	Konkursu		

W	konkursie	mogą	̨brać́	udział:		

1. Studenci	 uczelni	 państwowych	 oraz	 szkół	 prywatnych	 i	 kursów	 kształcących	 w	 kierunkach	
związanych	z	tematyką	konkursu.		

2. Absolwenci	 uczelni	 państwowych	 oraz	 szkół	 prywatnych	 i	 kursów	 kształcących	 w	 kierunkach	
związanych	z	tematyką	konkursu.		

IV.	Zadanie	konkursowe		

	
W	 pierwszej	 edycji	 konkursu	 uczestnicy	 zostaną	 poproszeni	 o	 przygotowanie	 projektu,	 który	 będzie	
kreatywną	 interpretacją	hasła	 „Podstawa	Gondoli	 ”	znajdującego	odzwierciedlenie	w	koncepcji	 łożeczek	
dla	 niemowląt	 Luulu	 Design.	 Koncept	 ma	 być	 ideą,	 myślą,	 wyobrażeniem	 produktu	 linii	 Luulu	 w	
nowatorskiej	formie.		
	

V.	Wytyczne	Konkursu		

Formuła	 konkursu	 jest	 jednoetapowa.	 Uczestnicy	 przedstawią	 ogólny	 koncept	 podstawy	 godnoli	 do	
łóżeczka	 Luulu	 	 (m.in.	moodborad	 ilustrujący	 źródło	 inspiracji	 dla	 projektu;	 pokażą	 czym	kierowali	 się	



przy	pracy	nad	wzorem,	ale	także	będę	mogli	się	zaprezentować	pod	kątem	samego	projektowania	wnętrz	
)	.		
	

VI.	Kryteria	oceny	projektów:		

1. Projekt	będzie	oceniany	pod	względem	estetyki,	pomysłowości,	funkcjonalności	oraz	możliwości	
realizacji	zaproponowanych	rozwiązań.		

2. Projekt	może	mieć	formę	odręcznego	szkicu	lub	wizualizacji	komputerowej	(3-10	rysunków	lub	
wizualizacji	w	formie	prezentacji	PDF,	PP).		

3. Przy	 ocenie	 zgłoszonych	 projektów	 Jury	 zwróci	 szczególną	 uwagę	 na	 spójność	 stylistyczną	 i	
wykorzystanie	potencjału	kolekcji	skierowanych	dla	architektów/projektantów.		

VII.	Warunki	udziału	w	konkursie		

1.	Warunkiem	udziału	w	Konkursie	jest:		

1. Przesłanie	 Projektu	 do	 Organizatora,	 pośrednictwem	 poczty	 mailowej:	 biuro@luulu.pl	 z	
dopiskiem	 konkurs	 kreacje	 luksusu.	 Projekt	 nie	 może	 być	 wczesnej	 zgłaszany	 w	 innych	
konkursach.		

2. Wyrażenie	 zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych	dla	potrzeb	przeprowadzenia	Konkursu	
oraz	na	rozpowszechnianie	 i	reprodukowanie	projektów	zgłoszonych	do	Konkursu	w	związku	z	
wystawami	pokonkursowymi	oraz	promocją	Konkursu	i	marki	Luulu	Design		

3. Każdy	 Uczestnik	 przystępujący	 do	 Konkursu	 oświadcza,	 że	 przysługują	 mu	 autorskie	 prawa	
majątkowe	i	osobiste	do	zgłoszonego	Projektu.		

4. Strony	 ustalają,	 że	 Organizator	 ma	 prawo	 do	 wykorzystania	 projektów	 Laureatów	 w	 celach	
promocyjnych	 Luulu	 Design;	 w	 formie	 drukowanej;	 na	 wystawach,	 w	 prasie	 i	 materiałach	
reklamowych	 oraz	 w	 formie	 realizacji	 projektu	 ekspozycji	 produktów	 marki	 Luulu	 Design.	
Projekty	będą	wykorzystywane	w	powiązaniu	z	nazwiskiem	projektanta.		

5. Nadesłanie	projektu	jest	równoznaczne	z	akceptacją	Regulaminu.		
6. Uczestnicy	przesyłają	prace	na	swój	koszt.		
7. Organizator	nie	odsyła	zgłaszanych	projektów.		
8. Prawa	autorskie	majątkowe	do	zrealizowanych	projektów	zostają	nieodpłatnie	przeniesione	na	

Organizatora	konkursu		

VIII.	Jury	:		

1. Obrady	Jury	są	tajne.		
2. Jury	podejmuje	decyzje	zwykłą	większością	głosów.	W	przypadku	równej	liczby	głosów	decyduje	

głos	Przewodniczącego	Jury.		
3. Pracami	Jury	kieruje	Przewodniczący.		

IX.	Nagrody		

1. Jury	 przyzna	 w	 Konkursie	 jedna	 nagrodę	 główną	 o	 wysokości	 rocznego	 płatnego	 stażu	 (	 w	
dowolnej	dla	zwycięscy	formie	)		

2. Organizator	pozostawia	sobie	oraz	jurorom	możliwość́	ufundowania	dodatkowych	nagród.		
3. Laureaci	 i	Finaliści	mają	prawo	do	wykorzystywania	 informacji	o	udziale	w	Konkursie	w	celach	

promocyjnych.		

X.	Dane	osobowe		

1. Dane	 osobowe	 Uczestników	 zgromadzone	 przez	 Organizatora	 mogą	 być	 także	 udostępnione:	
odpowiednim	 organom	 państwowym	 na	 ich	 żądanie	 na	 podstawie	 odpowiednich	 przepisów	
prawa,	innym	osobom	i	podmiotom	–	w	przypadkach	przewidzianych	przez	przepisy	prawa.		

2. Zakres	 przetwarzanych	 danych	 obejmuje	 w	 szczególności	 następujące	 dane	 osobowe	
Uczestników:	 imię	 i	 nazwisko,	 Numer	 Identyfikacji	 Podatkowej,	 adres,	 w	 tym	 adres	 e-mail,	



telefon,	 fax.	 Organizator	 jest	 uprawniony	 do	 przetwarzania	 również	 innych	 niż	 te	 wskazane	
powyżej	danych	osobowych	Uczestników,	które	niezbędne	są	do	przeprowadzenia	Konkursu.	W	
taki	przypadku	dane	te	będę	każdorazowo	oznaczane	 jako	dane	niezbędne	do	przeprowadzenia	
Konkursu.		

3. Uczestnik	udostępnia	swój	adres	e-mail	również	w	celu	wykorzystania	go	przez	Organizatora	na	
potrzeby	działań	marketingowych	polegających	przede	wszystkim	na	przesyłaniu	Usługobiorcom	
informacji	handlowych	dotyczących	produktów	i	usług	Organizatora.		

4. Organizator	 zapewnia	 odpowiednie	 środki	 techniczne	 i	 organizacyjne	 zapewniające	
bezpieczeństwo	 danych	 osobowych	 udostępnionych	 przez	 Uczestników,	 w	 szczególności	
uniemożliwiające	dostęp	do	nich	osobom	trzecim	lub	ich	przetwarzanie	z	naruszeniem	przepisów	
prawa,	zapobiegające	utracie	danych,	ich	uszkodzeniu	lub	zniszczeniu.		

5. Uczestnikom	przysługuje	prawo:		
1. a)		dostępu	do	swoich	danych	osobowych,	prawo	dokonywania	uzupełnienia,	korekt	oraz	

aktualizacji	treści	danych	w	drodze	komunikacji	z	Organizatorem;		
2. b)		żądania	czasowego	lub	stałego	wstrzymania	przetwarzania	danych	osobowych	lub	ich	

usunięcia,	o	ile	okazałyby	się	one	niekompletne,	nieaktualne,	nieprawdziwe	lub	zebrane	z	
naruszeniem	przepisów	prawa;		

3. c)	 	sprzeciwu	 wobec	 przetwarzania	 ich	 danych	 osobowych	 –	 w	 przypadkach	
przewidzianych	przepisami	prawa	–	oraz	prawo	żądania	ich	usunięcia,	gdy	staną	się	one	
zbędne	do	realizacji	celu,	dla	którego	zostały	zebrane.		

6. Po	 zakończeniu	 konkursu,	 Usługodawca	 nie	 będzie	 przetwarzać	 danych	 osobowych	
wymienionych	Uczestnika,	za	wyjątkiem	tych	danych,	które	są:	dopuszczone	do	przetwarzania	na	
podstawie	 przepisów	 prawa	 lub	 umowy,	 niezbędne	 do	 wyjaśnienia	 okoliczności	 związanych	 z	
Konkursem.		

7. Administratorem	danych	osobowych	jest	Luulu	Design	z	siedzibą	w	Kielcach	przy	Al.	Solidarności	
36.	Dane	osobowe	Usługobiorców	będą	przetwarzane	wyłącznie	w	celu	i	zakresie	niezbędnym	do	
organizacji	Konkursu	na	zasadach	określonych	w	Regulaminie.		

	


