
 

REGULAMIN Konkursu SAINT-GOBAIN Multi Comfort Students Contest 

„Sustainable Development Park combining residential, educational and 

recreational functions in Saint-Denis, France” 

 

 

Konkurs Multi Comfort Students Contest „Sustainable Development Park 

combining residential, educational and recreational functions in Saint-Denis, 

France” ma na celu wsparcie wizerunku marki SAINT-GOBAIN oraz jej popularyzowanie. 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i nagradzania w Konkursie SAINT-

GOBAIN Multi Comfort Students Contest Edition 2020 „Sustainable Development 

Park combining residential, educational and recreational functions in Saint-

Denis, France” i jest ściśle powiązany z regulaminem anglojęzycznym - załącznik 

numer 1. 

 

§ 1 

Pojęcia 

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

a) Regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający zasady uczestnictwa w 

Konkursie SAINT-GOBAIN Multi Comfort Students Contest Edition 2020  

„Sustainable Development Park combining residential, educational and 

recreational functions in Saint-Denis, France” 

 

b) Konkursie – rozumie się przez to Konkurs o nazwie SAINT-GOBAIN Multi 

Comfort Students Contest Edition 2020 „Sustainable Development Park 

combining residential, educational and recreational functions in Saint-

Denis, France” organizowany przez Saint – Gobain Innovative Materials Polska 

Sp. z o.o., którego zasady określa niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. 

 

c) Organizatorze – rozumie się przez to spółkę Saint – Gobain Innovative Materials 

Polska Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 

KRS, pod numerem KRS 0000092278, posiadającą numer NIP 928-10-05-205, 

o kapitale zakładowym: 335 075 400 PLN. 

 



d) Sponsorze – rozumie się przez to spółkę Saint–Gobain Innovative Materials 

Polska Sp. z o.o. ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 

KRS, pod numerem KRS 0000092278, posiadającą numer NIP 928-10-05-205, 

o kapitale zakładowym: 335 075 400 PLN 

 

e) Uczestniku Konkursu – rozumie się przez to studentów wydziałów architektury 

studiów wyższych. Uczestnicy muszą posiadać pełne prawa studenta, tzn. posiadać 

ważną legitymację studencką w roku akademickim 2019-2020. Uczestnicy mogą 

brać udział w Konkursie indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych. Na zespół lub 

uczestnika przypada jeden projekt. Uczestnik nie może być częścią dwóch różnych 

zespołów składających projekt w tej samej edycji konkursu. Uczestnik musi 

spełniać wymagania zawarte w anglojęzycznej wersji regulaminu (załączniku nr 1).  

 

f) Nagrodzie Głównej – rozumie się przez to kwalifikację do udziału 

w międzynarodowym finale Konkursu za zajęcie I miejsca w Konkursie krajowym 

oraz pokrycie kosztów biletów lotniczych dla dwóch członków zespołu oraz ich 

opiekuna. 

 

g) Nagrodzie Pozaregulaminowej – Sponsor Konkursu zastrzega sobie prawo do 

przyznania nagrody pozaregulaminowej. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem Konkursu, jest stworzenie zrównoważonej architektury zintegrowanej 

przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym poszanowaniu programu i kryteriów Multi 

Comfort Saint-Gobain biorąc pod uwagę warunki klimatyczne oraz kontekst regionalny, 

kulturowy i historyczny miasta Saint-Denis, koło Paryża, Francja.  

Wszelkie wytyczne techniczne, jakie musi spełniać projekt dostępne są w anglojęzycznej 

wersji regulaminu (załącznik numer 1). Wszystkie prace muszą być zaprojektowane 

biorąc pod uwagę kryteria Multi Comfort Saint-Gobain. 

2. Tematem Konkursu jest „Sustainable Development Park combining residential, 

educational and recreational functions in Saint-Denis, France”  

3. Ogłoszenie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31 października 2019 roku. 

4. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy spółek należących do Grupy Saint 

– Gobain oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

 



§ 3 

Zasady Konkursu 

 

1. Konkurs Multi Comfort Students Contest „Sustainable Development Park 

combining residential, educational and recreational functions in Saint-Denis, 

France” jest przedsięwzięciem Organizatora skierowanym do studentów dowolnego 

roku studiów wyższych z zastrzeżeniem §1 ust. 1. 

2. Konkursu Multi Comfort Students Contest „Sustainable Development Park 

combining residential, educational and recreational functions in Saint-Denis, 

France” będzie odbywał się w dwóch etapach: 

 Etap krajowy w okresie od 31 października 2019 do 5 czerwca 2020 r.  

 Etap międzynarodowy w 2021 roku - maksymalnie do 30 czerwca 2021 r. 

3. Przystępując do Konkursu Multi Comfort Students Contest „Sustainable 

Development Park combining residential, educational and recreational 

functions in Saint-Denis, France” Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 

warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie Konkursu oraz załączniku 

numer 1. 

4. W pierwszym etapie Konkursu krajowego zostaną ocenione prace konkursowe w 

formie projektu, nadesłane (liczy się data wpływu) do dnia 15 maja 2020 r. na 

adres e-mail wskazany na stronie https://multicomfort.saint-gobain.com . 

5. Za pracę konkursową zostanie uznana praca, dotycząca problematyki Konkursu 

Multi Comfort Students Contest „Sustainable Development Park combining 

residential, educational and recreational functions in Saint-Denis, France”, 

która spełnia kryteria zawarte w regulaminie oraz załączniku 1 do niniejszego 

regulaminu.  

6. Praca konkursowa powinna zawierać: 

a. Opis projektu w języku polskim, tekst o objętości maksimum 1 strona A4.   

b. Prezentację Power Point (PPT lub PPTX, slajd 16:9, max. 50 Mb) 

zawierającą symulację energetyczną wykonaną w Multi Comfort Designer 

(http://www.isover-construction.com/), PHPP lub przy pomocy innych 

narzędzi (dotyczy pojedynczego mieszkania)  

c. 1 plansza w wymiarze 80x200cm (format PDF, rozdzielczość 300 dpi, max. 

20 Mb) opisujące projekt (minimalne wymagania obowiązkowe z załącznika 

nr. 1) 

d. Materiał video zawierający prezentację projektu, która zastąpi ustną 

osobistą prezentację podczas finału krajowego, w formacie mp4, długość 5 

minut.  



7. Dodatkowo do pracy konkursowej, w postaci oddzielnego niezależnego dokumentu, 

należy załączyć ogólną informację dot. zespołu projektowego z podaniem składu 

osobowego zespołu / uczelni/ roku studiów i nazwiska opiekuna (mogą to być skany 

z formularza rejestracji - Electronic Submission Form).  

8. Zgłoszenie materiału wideo do Konkursu (Multi Comfort Student Contest) jest 

równoznaczne z udzieleniem zgody na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie oraz 

nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej 

(zgłoszenia) przez Organizatora oraz firm z nim powiązanych na wszystkich polach 

eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją 

i dokumentacją Multi Comfort Student Contest, a w szczególności wydawanie 

(publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo oraz w Internecie, a także 

utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, 

CD, DVD, papierze itp.). 

9. Zgłoszenie prac konkursowych do Multi Comfort Student Contest jest równoznaczne 

z udzieleniem przez autora pracy Saint-Gobain zgody na publikacje filmu na profilach 

społecznościowych oraz stronach internetowych Organizatora, w szczególności 

w zakresie informowania i promocji pod warunkiem opatrzenia wykorzystywanych 

prac oznaczeniem informującym o autorstwie oraz o tym, że praca powstała 

w ramach niniejszego Konkursu. 

 

§4 

Rozstrzygnięcie Konkursu i odbiór nagród 

 

1. Na potrzeby Konkursu krajowego w pierwszym etapie zostanie powołana specjalna 

Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Saint – Gobain oraz wybrani 

przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych. Komisja do dnia 1 czerwca 

2020 r. dokona oceny zgłoszonych projektów i wyłoni 15 najlepszych prac, których 

autorzy zostaną zakwalifikowani do finału krajowego Konkursu.  

2. Na potrzeby Konkursu krajowego w etapie finałowym zostanie powołana specjalna 

Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Saint – Gobain oraz wybrani 

przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych. Komisja w dniach 4-5 czerwca 

2020 r. dokona przeglądu prac uczestników i oceny prezentacji w formie materiałów 

video zgłoszonych projektów. W dniu 5 czerwca 2020r. nastąpi rozstrzygnięcie 

Konkursu krajowego 

4. Spośród zgłoszonych projektów oraz po weryfikacji zasad określonych 

w §3 niniejszego Regulaminu oraz załączniku numer 1 wyłonieni zostaną Zwycięzcy 

Konkursu, którym wskutek pozytywnej weryfikacji zgodnie z §4 ust. 5 zostaną 

przyznane Nagrody. 



5. Nagrodami w Konkursie Multi Comfort Students Contest „Sustainable 

Development Park combining residential, educational and recreational 

functions in Saint-Denis, France”, są w kolejności:  

W etapie krajowym 

 - I miejsce –   bilet lotniczy do Paryża, Francja i udział w finale międzynarodowym dla 

max.2 osób i 1 opiekuna, 

- II miejsce –   bilet lotniczy do Paryża, Francja i udział w finale międzynarodowym dla 

max.2 osób i 1 opiekuna, 

- III miejsce –  bilet lotniczy do Paryża, Francja i udział w finale międzynarodowym dla 

max.2 osób i 1 opiekuna.  

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody Specjalnej oraz dowolnej 

liczby Wyróżnień.  

W etapie międzynarodowym 

- I miejsce –  € 1500  

- II miejsce – € 1000 

- III miejsce – € 750 

- Nagroda Specjalna – € 500 

- Nagroda Studentów - € 500 

Nagrody zdobyte w etapie międzynarodowym zostaną wypłacone w złotówkach (waluta 

polska - złoty). Przeliczenie nagrody do wypłaty odbędzie się według kursu średniego 

walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień wypłaty nagrody. 

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody konkursowe podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu 

wygranych konkursowych, w wysokości 10% wartości nagrody. Dlatego też Nagroda 

Główna oraz Nagroda Specjalna, wymienione w §4 ust. 5 niniejszego Regulaminu, 

zostaną powiększone o uzupełniającą nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości 

nagrody. Uzupełniająca nagroda gotówkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie 

podlega wypłacie i zostanie przeznaczona w całości na pokrycie zaliczki na podatek 

dochodowy od łącznej wartości Nagrody Głównej lub Nagrody Specjalnej w etapie 

krajowym jak i międzynarodowymi uzupełniającej nagrody gotówkowej. 

Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator. 

7. Odbiorcą Nagrody może być tylko Zwycięzca Konkursu. Nagrody nie mogą być 

przekazywane osobom trzecim bez akceptacji Organizatora i Sponsora Konkursu. 

Organizator i Sponsor Konkursu zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Nagrody 

osobie trzeciej. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom poprzez przelewy bankowe. 



8. Zwycięzcy Konkursu krajowego zostaną ogłoszeni najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 

roku podczas finału krajowego po uroczystej prezentacji prac. 

9. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób: 

a) Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie przez Zwycięzcę najpóźniej 

do dnia 30 czerwca 2020 roku poniższych dokumentów/oświadczeń:   

 pisemnej zgody przyjęcia Nagrody oraz ksera dokumentu potwierdzającego 

zgodność jego danych osobowych z danymi Zwycięzcy Konkursu,  

 pisemnego zobowiązania dopełnienia wymagań formalnych związanych 

z uczestnictwem w międzynarodowym finale konkursu (załącznik nr 1), 

 pisemnej zgody na uczestnictwo w międzynarodowym finale konkursu, 

w tym zobowiązania do osobistej prezentacji swojej pracy konkursowej 

w miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów etapu 

międzynarodowego,  

w formie skanu podpisanego dokumentu przesłanego na adres e-mail 

monika.mazurek@saint-gobain.com  

Osoba, która nie prześle w/w dokumentów uprawniających do odebrania Nagrody 

Głównej i Nagród w wymaganym terminie, traci do niej prawo. 

10. Nagrody Główne oraz Nagrody Specjalne, które na skutek negatywnej weryfikacji lub 

w wyniku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzców nie zostaną im przekazane zostają 

do dyspozycji Sponsora Konkursu. 

11. Pieniężne nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem przelewu 

bankowego najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

 

 

§5 

Składanie i rozpatrywanie reklamacji 

 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w 

terminie 3 dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy. O terminie złożenia reklamacji decydować 

będzie data stempla pocztowego. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 

reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres: Saint – Gobain Innovative Materials 

Polska Sp. z o.o. Oddział Glass, ul. Szklanych Domów 1. Czas rozpatrzenia reklamacji – 

14 dni. 

4. Od decyzji rozpatrującej reklamacje nie przysługuje odwołanie. 

5. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 



§6 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint – Gobain Innovative Materials 

Polska Sp. z o.o. ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, e-mail: 

odo.sgimp@saint-gobain.com, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000092278, posiadającą numer NIP 

928-10-05-205, o kapitale zakładowym: 335 075 400 PLN. 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania 

danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

 

Dane będą przetwarzane w celu:  

1) Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności 

podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych 

obowiązków. Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych,  

2) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – 

przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną 

sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym 

interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa 

sprzeciwu. 

3) W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane 

także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o 

produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych 

informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na 

Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze 

Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów 

marketingowych.  

 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w 

podobny sposób istotnie na nią wpływa.  

 



Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 

konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. 

 

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonywania przez 

Administratora ustawowych obowiązków jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)  

 

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 

uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu, 

dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku. 

 

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na 

Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 

ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 

ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje 

Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podwykonawcy (podmioty 

przetwarzające) np. firmy księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, agencje 

marketingowe, spółki z Grupy Saint-Gobain. 

 

Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy 

Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą 

zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym 

do wykonywania umowy, w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez 

Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, dla których Komisja 

Europejska nie wydała decyzji w trybie art. 45 RODO. 

 

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, jeżeli administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:  

1. Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić 

sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 



2. Na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw 

w każdym przypadku. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikiem w formie ustnej lub 

pisemnej lub elektronicznej lub telefonicznej. 

2. Przystąpienie do Konkursu Multi Comfort Students Contest „Sustainable 

Development Park combining residential, educational and recreational functions 

in Saint-Denis, France” jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu 

się z treścią Regulaminu oraz załączników i akceptacji wszystkich jego postanowień, 

a także że spełnia określone w Regulaminie i załącznikach warunki uczestnictwa 

w konkursie. 

3. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez 

Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Konkursie, 

w szczególności może stanowić podstawę do uchylenia się przez Organizatora od 

realizacji nagrody przysługującej dla danego Uczestnika konkursu, jak również może 

stanowić podstawę do uchylenia się przez Organizatora od dostarczenia danemu 

Uczestnikowi nagród. 

4. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu 

zamieszczone będą na https://multicomfort.saint-gobain.com 

5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu w broszurach i materiałach o charakterze 

reklamowym, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów prawa cywilnego. 

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie 

właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. 

8. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: 

monika.mazurek@saint-gobain.com i/lub piotr.wereski@saint-gobain.com.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn niezależnych od 

organizatora.  


