
Regulamin konkursu „0,6 do kwadratu” – konkurs na najlepszą tablicę z wykorzystaniem 
materiału Bulletin Board 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest FORBO FLOORING B.V. (Sp. Z o. o.) ODDZIAŁ W POLSCE zwany 
dalej „Organizatorem”. 

II. Cel i tematyka konkursu 

1. Konkurs 0,6 do kwadratu to konkurs na najlepszą i najciekawszą tablicę Bulletin Board firmy 
Forbo w rozmiarze 60 x 60 cm, na której uczestnik przedstawi siebie za pomocą dowolnych 
materiałów przypiętych do tablicy np.: papierowych kartek, zdjęć, tkanin, map, pamiątek i 
innych materiałów. 

2. Celem konkursu jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic Bulletin Board, dzięki 

którym uczestnik najlepiej przedstawi siebie, np. swój charakter, zainteresowania, pracę, 

pasje, styl, cele i marzenia. 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla architektów, projektantów, designerów oraz studentów 
architektury i ASP w Polsce. 

IV. Wysyłka tablic i zgłoszenia konkursowe 

1. Każdy uczestnik, który wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszony w zakładce 

konkursowej na stronie www.forbo-flooring.pl otrzyma bezpłatnie tablicę Bulletin 

Board do przypinania notatek w rozmiarze 60 x 60 cm w wybranym kolorze. 
 

2. W formularzu należy wypełnić: 

• Imię i nazwisko 

• Uczelnia/pracownia 

• Adres zamieszkania 

• E-mail 

• Telefon kontaktowy 

• Wybrany kolor tablicy 
 

3. Tablica Bulletin Board w rozmiarze 60 x 60 cm wysyłana jest do uczestników firmą 

kurierską na koszt organizatora. 

4. Tablicę Bulletin Board należy wykorzystać do stworzenia pracy konkursowej na 

najciekawszą tablicę przypinając do niej dowolne materiały. 

5. Uczestnik przesyła 3 zdjęcia gotowego projektu wraz z krótkim opisem na adres: 
konkurs@forbo.com. Zdjęcia przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, 
przesłane w formie pliku.  
Pliki powinny mieć parametry: 

• dłuższy bok 1920px oraz rozdzielczość 300 dpi 

http://www.forbo-flooring.pl/


• rozmiar nie większy niż (3MB) 

• zapisane w formacie jpg o kompresji 8 – 10 

• nazwa pliku w formacie Imię, Nazwisko, Tytuł,(nazwa bez polskich znaków, 
zdjęcie nie powinno posiadać ramek) 
 

6. Każdy uczestnik może otrzymać 1 tablicę i zgłosić 1 pracę konkursową. 
7. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 października 2021 r. 
8. Ilość tablic w konkursie jest ograniczona. 

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez 
Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć 
wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora/ w mediach 
społecznościowych/materiałach reklamowych i redakcyjnych. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały 
praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki 
utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych 
wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba 
przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty 
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę 
oryginalność projektu oraz jakość wykonania.  
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze najciekawsze realizacje, które otrzymają nagrody 
Forbo. 
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 
5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą 
elektroniczną. 
6. Decyzje Jury ukażą się na stronie www Organizatora i w mediach, które są Patronami 
medialnymi Konkursu.  

VI. Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu na najlepszą tablicę otrzyma nagrodę główną w wysokości 5000zł 

netto. 

 

2. Uczestnicy Konkursu mogą jednocześnie zatrzymać otrzymane tablice Bulletin Board do 

własnego użytku. 

VI. Postanowienia końcowe 



1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej konkursu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 
warunków niniejszego regulaminu. 


