Regulamin konkursu architektonicznego
DOMY JUTRA

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Dom Jutra", zwanego dalej konkursem, jest firma ALUPROF
SPÓŁKA AKCYJNA ( dalej: Aluprof).
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin ( dalej: Regulamin).
3. Konkurs trwa od dnia 01.03.2019r. do 17.05.2019r.
4. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu domu jedno- i wielorodzinnego, w
których zastosowano systemy aluminiowe Aluprof (systemy okienno-drzwiowe, fasadowe,
roletowe), a także promowanie współczesnej architektury, stworzenie forum dla jej
prezentacji.
5. Konkurs jest konkursem zamkniętym i dotyczy studentów Politechniki Krakowskiej:
a. II roku z przedmiotu: Projektowanie architektoniczno- urbanistyczne
jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych, prowadzący przedmiot : dr hab. inż.
arch. Krystyna Paprzyca prof. PK, sem. 4 rok akademicki 2018/2019
b. II roku z przedmiotu: Projektowanie architektoniczno- urbanistyczne
jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych, prowadzący przedmiot: dr hab. inż.
arch. Patrycja Haupt, sem. 4 rok akademicki 2018/2019
6. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.aluprof.eu w
zakładce Uczelnia.

§2 Uczestnictwo
1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów II roku Politechniki Krakowskiej z przedmiotu:
a. Projektowanie architektoniczno- urbanistyczne jednorodzinnych zespołów
mieszkaniowych
b. Projektowanie architektoniczno- urbanistyczne jednorodzinnych zespołów
mieszkaniowych
których projekt zawiera wszelkie rozwiązania okienno-drzwiowe, fasadowe, roletowe na
systemach Aluprof i którego projekt spełnia warunki Regulaminu. Ilość projektów
zgłoszonych przez tego samego studenta jest ograniczona do 1 projektu.
2. W konkursie nie mogą brać udziału studenci spoza innych przedmiotów Politechniki
Krakowskiej.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie wskazanego w ust. 1 obiektu i złożenie
pracy w terminie u opiekuna danego przedmiotu.
4. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do dnia 17 maj 2019r.
5. Praca powinna zostać złożona na nośniku CD/USB oraz w formie wydruku na formacie A3
6. Do każdej pracy należy dołączyć zgłoszenie dołączone do regulaminu jako załącznik,
zawierające:
a. Imię i nazwisko
b. Przedmiot, w ramach którego zaprojektowany został projekt
c. Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail
d. Własnoręcznie podpisaną akceptację niniejszego regulaminu.

7. Przesłane zgłoszenia winny zawierać oświadczenie autora zgłaszanego projektu na
wykorzystanie pracy konkursowej na potrzeby konkursu oraz ich zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych tj. imię i nazwisko autora projektu na cele i w zakresie związanym z
konkursem oraz promocją działań wspólnych wynikających ze współpracy pomiędzy
Politechniką Krakowską a firmą Aluprof.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w mediach
publicznych materiałów przesłanych do konkursu.

§3 Nagrody
1. W konkursie przewidziano trzy nagrody – po jednej dla każdej z trzech osób wyłonionych w
sposób wskazany w §4, w tym za:
a. 1 miejsce – 2-tygodniowy staż w wybranej spółce Aluprof na terenie Unii Europejskiej
w okresie lipiec – wrzesień 2019 w terminie uzgodnionym z organizatorem. Całość
kosztów pobytu pokrywa firma Aluprof. Spółki, w których możliwość będzie odbycia
stażu: Aluprof Czech System, Aluprof Hungary, Aluprof Romania, Aluprof UK, Aluprof
Deutschland, Aluprof Belgium, Aluprof Netherland.
b. 2 miejsce – udział w spotkaniu z architektami z Czech we Wrocławiu w terminie
18- 21 września 2019r. Całość kosztów pobytu pokrywa firma Aluprof
d. 3 miejsce – udział w spotkaniu z architektami z Czech we Wrocławiu w terminie
18- 21 września 2019r. Całość kosztów pobytu pokrywa firma Aluprof.
2. Studenci pozostałych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie.
§4 Przebieg konkursu
1. Wyboru pracy konkursowej dokona Jury Konkursowe, które składać się będzie z
pracowników firmy Aluprof:
a. Bożena Ryszka – Dyrektor Marketingu i PR
b. Andrzej Chwastek - Z-ca Dyrektora Sprzedaży Obiektowej
c. Magdalena Płocica – Projektant Specjalista
d. Magdalena Piekiełko – Specjalista ds. Marketingu i PR
2. Członkowie jury wyrażają odrębną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych tj. imię i
nazwisko, stopień zawodowy oraz zdjęcie w celu i zakresie związanym z konkursem, w tym na
publikację ich na stronie www.aluprof.eu w zakładce uczelnia.
3. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Organizator konkursu przygotuje wszystkie przyjęte
zgłoszenia wraz z załączoną do nich dokumentacją i wyłoni z nich 10 prac wyróżnionych, z
których zostaną wybrane 3 pierwsze miejsca.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego spotkania na Politechnice Krakowskiej w
maju 2019r.
5. Konkurs będzie podzielony na trzy etapy:
a. w I etapie - Organizator konkursu wyłoni 50 prac, spośród prac zgłoszonych, które
zakwalifikują się do dalszego etapu
b. w II etapie - Jury wyłoni 10 prac wyróżnionych, które zakwalifikują się kolejnego
etapu
c. w III etapie - Jury Konkursowe wyłoni 3 prace nagrodzone, spośród
zakwalifikowanych prac w I etapie, z których każda zdobędzie jedną z trzech nagród
wskazanych w §3.

6. Wszyscy autorzy, których projekty zakwalifikują się do konkursu projektów wyłonionych
przez Organizatora w I etapie, wezmą udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym
konkurs, które odbędzie się w maju 2019r. Zaproszenia wraz z podaniem terminu oraz
lokalizacji odbycia się Gali zostaną wysłane przez Aluprof do zainteresowanych.
7. Wyniki I etapu zostaną opublikowane na stronie aluprof.eu w zakładce uczelnie w ciągu 5
dni od zakończenia terminu nadsyłania zgłoszeń. Wyniki II i III etapu zostaną ogłoszone
podczas uroczystego spotkania w maju 2019 r.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane w mediach branżowych i publicznych.
Prezentacja może zawierać informacje o wykorzystanych materiałach Aluprof, imię i
nazwisko autora projektu. Zgłaszający dokonując zgłoszenia wyraża na to zgodę.
2. Aluprof nabywa prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie
projektów Domy Jutra w zakresie publikowania i prezentowania ich na wystawach, w kraju i
za granicą, przez czas nie określony, z zachowaniem praw autorskich. Zgłaszający poprzez
złożenie zgłoszenia do konkursu wyraża na powyższe zgodę.
3. Wszystkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy:
mpiekielko@grupakety.com
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 r.
5. Tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny w siedzibie Aluprof lub na stronie internetowej
aluprof.eu w zakładce kontakt.
6. Materiały reklamowe konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na:
a. prezentację jego pracy konkursowej, zgodnie z ust.1 i 2,
b. przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, nazwę uczelni, kierunek
studiów) w celach związanych z konkursem.
9. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania konkursu, a nie przewidziane w niniejszym
regulaminie rozstrzyga Organizator.
10. Każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Organizatora, na tryb przeprowadzenia
konkursu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od jego zakończenia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.
12. W sprawach w nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane w postaci imienia, nazwiska, uczelni, kierunku studiów, adresu e-mail, telefonu w
formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu posłużą jedynie do weryfikacji udziału osoby
zgłaszającej w procesie projektowania, a także: - do kontaktu w przypadkach konieczności
uzupełnienia / doprecyzowania informacji wymaganych do przyjęcia zgłoszenia lub do
odpowiedniego przedstawienia zgłoszonego projektu lub wyjaśnienia powstałych nieścisłości
w informacjach - do kontaktu w innych istotnych sprawach związanych z udziałem projektu
danej osoby w konkursie.
2. Dane osobowe opisane w punktach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f
RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Aluprof S.A.) – osoba której dane
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dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.
Administratorem danych osobowych jest spółka ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153, 43-300
Bielsko-Biała, tel. 33 819 53 00, e-mail: aluprof@aluprof.eu
Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Aluprof S.A. oraz
zewnętrznemu dostawcy usługi administracji strony internetowej konkursu. Dane mogą
zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie
z obowiązującym prawem.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO*, w tym również nie będą wykorzystywane do
profilowania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i zarchiwizowane aż do
momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wysłanego na adres konkurs@aluprof.eu. Dane
projektantów obiektów zgłoszonych do konkursu, umieszczone na stronie
https://konkurs.aluprof.eu przy zdjęciach obiektów pozostają widoczne na tej stronie także
po zakończeniu konkursu. Dane osób biorących udział w głosowaniu dla internautów zostaną
usunięte po wylosowaniu przewidzianych regulaminem nagród rzeczowych i po dostarczeniu
ww nagród.
Informacja o żądaniu usunięcia danych wraz z danymi może być przechowywana przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
Osobie która podała swoje dane w formularzu zgłoszenia obiektu do konkursu w każdej
chwili przysługuje prawo do żądania od Aluprof S.A dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.
W tym celu należy przesłać informację z żądaniem na adres mpiekielko@grupakety.com
Osobie, która podała swoje dane w formularzu zgłoszenia projektu do konkursu przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Osobie, która podała swoje dane w formularzu zgłoszenia projektu do konkursu przysługuje
prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Administratora – Panem Michałem Geilke
, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com tel. +48 33 819 53 00.

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

Załącznik 1 do regulaminu:

Imię i nazwisko autora pracy

Przedmiot, w ramach którego zaprojektowany
został projekt

Projektowanie architektonicznourbanistyczne jednorodzinnych zespołów
mieszkaniowych, prowadzący przedmiot : dr
hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca prof. PK, sem.
4 rok akademicki 2018/2019
Projektowanie architektonicznourbanistyczne jednorodzinnych zespołów
mieszkaniowych, prowadzący przedmiot: dr
hab. inż. arch. Patrycja Haupt, sem. 4 rok
akademicki 2018/2019

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Akceptuję regulamin konkursu – własnoręczny
podpis autora pracy

