
Regulamin Konkursu Aranżacji Nanoakwariów AQUAEL 2013  

„Wiem jak stworzyć coś pięknego” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania 

zwycięzców w Konkursie Aranżacji Nanoakwariów AQUAEL 2013 „Wiem jak stworzyć coś 

pięknego”, zwanym dalej „Konkursem”.  

 

2. Organizatorami Konkursu są: 

- firma AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Krasnowolskiej 50, 02-849 Warszawa, NIP: 534-23-44-863, 

-  Agencja Reklamowa WIGOR z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 34-38, 53-660 

Wrocław, NIP 898 134 45 64, 

zwane dalej „Organizatorami”. 

 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 

 

4. Przebiegiem konkursu kieruje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa zwana 

dalej „Jury”.  

 

5. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd 

Organizatora oraz członkowie Jury.  

 

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2013 i kończy się w dniu 15 września 2013 roku, 

przy czym poprzez datę rozpoczęcia konkursu przyjmuje się początek okresu zgłoszeń do 

konkursu. 

 

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów jest, AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o. o, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Krasnowolskiej 50. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w 



siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla 

celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo 

wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  

 

8. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy obywatel Polski, który jest : 

a) osobą pełnoletnią (osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie wyłącznie za pisemną 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku wygrania nagrody przez osobę 

niepełnoletnią, nagrodę odbiera rodzic lub prawny opiekun takiej osoby) 

b) weźmie udział w Konkursie poprzez wysłanie w terminie swojego zgłoszenia i wniesienie 

w terminie opłaty wpisowej. 

 

2. Uczestnikami nazywamy osoby, które wykonają zadanie konkursowe, polegające na 

przygotowaniu na żywo słodkowodnej aranżacji akwariowej w zestawie SHRIMP SET 30  

podczas XII Wystawy i Targów Zoologiczno – Botanicznych ZOO-BOTANICA 2013 w dniu 

13 września 2013 r. 

 

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy 

Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny 

uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

 

4. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;  

b) przygotowana przez niego w trakcie konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych 

podmiotów;  



c) udziela Organizatorom i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z pracy konkursowej w celu publikacji jej wizerunku w prasie branżowej, na 

stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac. 

5. Użytkownik może zgłosić chęć wykonania w trakcie konkursu dowolnej liczby aranżacji 

konkursowych z których każda traktowana jest jako oddzielne zgłoszenie. 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31 

sierpnia 2013 r. zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska uczestnika konkursu oraz liczby 

zgłaszanych przez niego prac na adres mailowy konkurs@aquael.pl oraz wniesienie w 

nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2013 r. opłaty wpisowej w wysokości 85 zł za 

każdą zgłoszona pracę na numer konta podany w mailu zwrotnym. W zamian każdy z 

uczestników konkursu po jego zakończeniu, tj. w dniu 15 września 2013 r. o godz. 17:00 

otrzyma na własność zestaw (lub zestawy) akwariowy SHRIMPSET 30 w którym 

przygotowywał swoją aranżację konkursową.  

§ 3 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować w dniu 13 września 2013 r. w godzinach 

10:00-18:00 aranżację konkursową w dostarczonym przez Organizatorów nowym i fabrycznie 

zapakowanym zestawie AQUAEL SHRIMPSET 30. Organizatorzy konkursu zapewniają 

przyłącze elektryczne oraz dostęp do wody kranowej. 

 

2. Uczestnik konkursu samodzielnie dostarcza wszystkie elementy aranżacji zbiornika 

(podłoże, dekoracje, rośliny, zwierzęta). Dopuszczalne jest stosowanie gotowych elementów, 

takich jak korzenie i kawałki drewna porośnięte roślinami akwariowymi. Uczestnik może 

zastosować dowolne materiały dekoracyjne pod warunkiem, że nie stanowią one zagrożenia 

dla umieszczonych w zbiorniku zwierząt. W  zbiorniku konkursowym mogą znaleźć się 

krewetki, ślimaki i inne bezkręgowce. Można umieszczać w nim również ryby o długości nie 

przekraczającej 4 cm w maksymalnej ilości 8 sztuk. Umieszczanie większych ryb lub 

większej ich ilości jest zabronione ze względu na dobrostan zwierząt i dobrą praktykę 

akwarystyczną. W przypadku naruszenia tego warunku regulaminu praca konkursowa nie 

będzie oceniana przez Jury i nie weźmie udziału w konkursie. 
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3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, że w godzinach otwarcia wystawy dla zwiedzających 

w przygotowywanych przez niego konkursowych zestawach akwarystycznych będą 

zainstalowane wyłącznie oryginalne, nie modyfikowane urządzenia firmy AQUAEL 

wchodzące w skład tego zestawu. W godzinach otwarcia wystawy zabronione jest stosowanie 

jakichkolwiek innych urządzeń. 

 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że przez cały czas trwania Konkursu na 

przygotowywanych przez niego zestawach konkursowych i w ich pobliżu nie będą 

umieszczone żadne formy reklamy jakichkolwiek innych firm komercyjnych niż AQUAEL 

(naklejki, nalepki, logotypy, ulotki, katalogi itp.). Na wymienionych zestawach mogą być 

natomiast umieszczane logotypy lub wizytówki stowarzyszeń akwarystycznych oraz 

hodowców zwierząt i roślin . 

 

5. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w punkcie 3 lub 4 paragrafu trzeciego 

niniejszej umowy uczestnik konkursu zostanie z niego natychmiast wykluczony, jego praca 

nie  będzie podlegała  ocenie, względnie zostanie mu odebrana przyznana wcześniej nagroda. 

Jednocześnie w przypadku takim wniesiona opłata ulega wpisowa przepadkowi na rzecz 

Organizatorów Wystawy bez możliwości otrzymania w zamian zestawu konkursowego o 

którym mowa w punkcie 6 paragrafu drugiego niniejszego regulaminu. 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu na podstawie przygotowanych prac konkursowych, 

spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje trzyosobowa Komisja Konkursowa 

(Jury).  

 

2. Jury dokona wyboru zwycięskich prac w dniu 14 września 2013 r. Kryteriami oceny są 

dojrzałość aranżacji (na ile zbiornik jest przygotowany do dalszego funkcjonowania), 

prawidłowy dobór roślin, kondycja roślin i zwierząt oraz oryginalność i jakość wykonania 

przygotowanej pracy. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji. 

 

3. W konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne: I miejsce – 1500 PLN, II 

miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł. Nagrody pomniejszone o kwotę ustawowego podatku 



dochodowego zostaną  wpłacone przez Organizatorów na numery kont bankowych wskazany 

przez zwycięzców nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od podania przez 

zwycięzców danych do przelewu. Poza nagrodami finansowymi laureaci trzech pierwszych 

miejsc otrzymają pamiątkowe puchary, zaś wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe 

dyplomy. 

 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 września 2013 r. ok. godz. 13. Wtedy też  odbędzie 

się wręczenie pucharów i dyplomów dla uczestników konkursu. 

5. Nagrody określone w punkcie 3 par. 4 niniejszego regulaminu nie podlegają wymianie na 

inne nagrody. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest jakakolwiek osoba, 

która nie spełnia warunków wskazanych w paragrafie drugim niniejszego Regulaminu, osoba 

taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta 

będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

§ 4 

REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu (pomijając werdykt 

Jury, który reklamacji nie podlega), Uczestnicy Konkursu mogą  zgłaszać pisemnie w czasie 

trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 15 września 2013 r. do godz. 

15:00 bezpośrednio do Organizatorów Konkursu.  

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w punkcie 1 paragrafu czwartego 

niniejszego regulaminu nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatorów. 

4. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu 

zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 

7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających 

z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych dóbr osobistych przez uczestnika, uczestnik 

zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód 

oraz roszczeń odszkodowawczych. 

 

3. Odpowiedzialność Organizatorów wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest 

ograniczona do wysokości wartości nagrody. 

 

4. Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszać praw osób trzecich jak również nie może stwarzać sytuacji mogących powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają 

powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania 

zwycięzców.  

 

5. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. 

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 

www.aquael.pl.  

 

6. Warunkiem realizacji konkursu jest zgłoszenie na konkurs co najmniej 20 prac 

konkursowych poparte uiszczeniem opłaty wpisowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do odwołania konkursu bez podawania przyczyn w terminie do 7 września 2013 r.  

 

7. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 

 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 

przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatorów w związku z prowadzeniem Konkursu. 

http://www.aquael.pl/


 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych 

lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatorów nagrody w związku z 

prowadzeniem Konkursu. 

  

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów. 

 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


