
 

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZEJDŹ DO TRÓJWYMIARU” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest CADVENTURE Maciej Rataj z siedzibą w Krakowie, przy ul. 

Przewóz 34 p. 100, NIP: 795-238-32-07, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

1.4. Konkurs trwa od dnia 7.10.2020 do dnia 21.10.2020 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

 

 

§ 2 CEL KONKURSU 

 

2.1. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej projektowania w środowisku 

Autodesk Inventor. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

3.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które przekroczyły 16 rok życia. 

3.2. Wśród Uczestników Konkursu wyklucza się pracowników i przedstawicieli Organizatora. 

W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba 

niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu  

i pozbawiona ewentualnej nagrody.  

3.3. Udział w Konkursie jest darmowy i dobrowolny.  

3.4. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien:  

3.4.1. wypełnić w Okresie Trwania Konkursu formularz kontaktowy (dalej: „Formularz”) 

umieszczony na stronie internetowej www.cadventure.pl (dalej: „Strona 

Konkursowa”) lub fanapage’u na Facebooku www.facebook.com/cadventurepl. 

W Formularzu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz 

wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu); 

3.4.2. wysłać w Okresie Trwania Konkursu na adres e-mail szkolenia@cadventure.pl 

pracę konkursową w postaci modelu 3D wykonanego na podstawie dokumentacji 

technicznej, którą Uczestnik otrzyma za pomocą poczty elektronicznej  

po wypełnieniu Formularza.  

3.5. Stworzony przez Uczestnika projekt modelu 3D powinien: 

3.5.1. być wykonany w programie Autodesk Inventor i zapisany w formacie .ipt; 

3.5.2. być przesłany na adres email szkolenia@cadventure.pl z tego samego adresu 

email, który został podany w Formularzu; 

3.5.3. być wykonany i przesłany w Okresie Trwania Konkursu. 

 

http://www.cadventure.pl/


 

 

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU 

 

4.1. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie powinna wypełnić Formularz określony  

w §3  Regulaminu. 
4.2. Organizator jest zobowiązany do wysłania za pomocą poczty elektronicznej 

dokumentacji technicznej, umożliwiającej wykonanie modelu 3D  w programie Autodesk 

Inventor. 

4.3. Uczestnik po wykonaniu pracy konkursowej powinien przesłać ją na adres e-mail 

szkolenia@cadventure.pl. 

4.4. Po przekroczeniu Okresu Trwania Konkursu Komisja Nadzorująca zweryfikuje wszystkie 

prace i wyłoni jednego zwycięzcę. 

4.5. Wyniki konkursu zostaną przesłane drogą mailową.  

 

§ 5 NAGRODA 

 

 

5.1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”) w postaci vouchera do 

wykorzystania na dowolnie wybrane szkolenie przeprowadzone przez Organizatora. 

Voucher posiada datę ważności (dalej: „Data Ważności”) od 1.11.2020  

do 31.12.2021r. Lista dostępnych szkoleń znajduje się na stronie internetowej 

Organizatora.  

5.2. Nagroda będzie przyznawana Uczestnikowi, którego model będzie wykonany najlepiej 

spośród wszystkich Uczestników. Komisja Nadzorująca zwraca uwagę, zarówno  

na poprawność odwzorowania wymiarów, jak i na kolejność wykonywanych operacji  

i prawidłowość merytoryczną. 

5.3. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju,  

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.  

5.4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest CADVENTURE Maciej 
Rataj z siedzibą w Krakowie, przy ul. Przewóz 34 p. 100,  NIP: 795-238-32-07. 

6.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  
z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu 
poinformowania zwycięzcy o należytej Nagrodzie oraz w celu sprawozdawczości 
księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania 
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 
dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 



 

 

6.4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  
o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 
 

§ 7 PRAWA AUTORSKIE 

 

7.1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie 
prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania 
opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych  
i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną 
techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, 
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, 
wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem 
satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację 
radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

7.2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych 
Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku  
z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu. 

 

 

§ 8 POZOZSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

8.1. Organizator upoważnia Komisję Nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu,  
do podejmowania decyzji w sprawie: 

8.1.1. wykluczania Uczestników Konkursu w przypadku, gdy Regulamin został naruszony 
przez Uczestnika; 

8.1.2. wyłaniania zwycięzcy Konkursu. 
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie  

bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 
8.3. Treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Konkursowej przez cały Okres Trwania Konkursu.  

 


