
Regulamin 1. Edycji Konkursu 

„Najlepsza wizualizacja w programie CARAT“ 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki 1. Edycji  Konkursu „Najlepsza wizualizacja w programie 

CARAT“ (dalej: „Konkurs“). 

2. Organizatorem Konkursu jest Technodat Develop, s.r.o. z siedzibą w Zlinie, , Tř. T 

Bati 3295 (dalej: "Organizator"). 

3. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych wizualizacji przygotowanych przez 

użytkowników programu CARAT oraz ich prezentacja na stronach internetowych i 

fanpage Organizatora. 

4. Konkurs organizowany jest dla polskich, czeskich i słowackich klientów w terminie 

od 1 czerwca do 30 czerwca 2018r.  

5. Wizualizacje wraz z Kartą zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2018 do 

godziny 23.59 min. 

 

II.  Uczestnicy Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba korzystająca z komercyjnej 

lub niekomercyjnej, ale nie testowej, licencji programu CARAT nabytej u 

Organizatora, będąca autorem wizualizacji spełniającej warunki Regulaminu (dalej: 

„Uczestnik”). 

      2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie rodzin   

  pracowników Organizatora. 

 

III.   Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie w programie CARAT interesującej 

wizualizacji kuchni.  

2. Kuchnia może być połączona z innym pomieszczeniem np. salonem, jadalnią itp.   

3. Każdy Uczestnik może przygotować i przesłać maksymalnie 2. wizualizacje, tzn. 2 

wyrenderowane obrazki w formacie: JPG, PNG, PDF lub TIFF z minimalną 

rozdzielczością Full HD (1920x1080). 



4. Organizator nie wnosi  żadnych ograniczeń związanych z wymiarami i kształtem rzutu 

czy też materiałami wykorzystanymi w wizualizacji.     

5. Wizualizacje mogą zawierać i inne elementy dekoracyjne, które będą miały znaczący 

wpływ na efekt końcowy wizualizacji. 

6. Uczestnik dostarczy wizualizacje drogą elektroniczną na adres e-mail:  

 carat-soutez@technodat.cz najpóźniej do 30 czerwca. Organizator prześle 

potwierdzenie o przyjęciu wizualizacji do Konkursu.  

7. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie do przesłanych wizualizacji 

z chwilą ich przesłania i wyraża zgodę na umieszczenie wizualizacji w internecie na 

czas nieograniczony.  

8. Na prośbę Organizatora Uczestnik jest zobowiązany do przesłania, oprócz 

wizualizacji, całej komisji w formacie wygenerowanym przez program CARAT.  

 

IV.  Zasady Konkursu 

1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do: 

            a. zapoznania, akceptacji oraz przestrzegania postanowień Regulaminu, 

b. dostarczenia do Orgaizatora drogą elektroniczną na adres e-mail:  

carat-soutez@technodat.cz w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca wizualizacji 

spełniających wymagania stanowione w paragrafie III. 3. wraz z prawidłowo 

wypełnioną Kartą zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Organizatora w sekcji 

Konkurs.  

2. Uczestnik podaje za pośrednictwem Karty zgłoszenia następujące dane osobowe: 

imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz ew. informacje 

dodatkowe dotyczące wizualizacji, które zgłasza do Konkursu (np. dotyczące 

współautorstwa). 

3. Uczestnik, zgłaszając wizualizację do udziału w Konkursie, oświadcza, że posiada     

      prawa autorskie do wizualizacji, w tym prawa do rozpowszechniania wizualizacji oraz   

      wyraża zgodę na jej bezpłatną publikację na stronach internetowych związanych z  

      Konkursem i bezpłatną prezentację na fanpage CARAT PL i CZ. 

4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego wizualizacja nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich lub związanych z ochroną wizerunku osób 

trzecich.  

5. Uczestnik zrzeka się w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń za  
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korzystanie z wizualizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym wynagrodzenia 

za publikację wizualizacji na stronach internetowych i fanpage CARAT PL i CZ 

związanych z Konkursem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn 

od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 

Uczestnika. 

V. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

a. przesłanie wizualizacji w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 

b. niezależne głosowanie Publiczności na fanpage CARAT PL i CZ (dalej 

„Głosujący“) od 1 lipca do 31 sierpnia 2018  

c. niezależne głosowanie Jury w terminie od 3 września do 5 września 2018 

2. Jury składa się z następujących osób:   

- inż. Iva Lukšová Ph.D. (architektka i projektantka, Szkoła  AVE ART Ostrava),  

- inż. arch. Nadia Mizgireva (architektka i projektantka), 

- Ivona Kalupová (marketing, firma Technodat), 

- Matthias Schaufler (menadżer, firma CARAT).  

3. Jury ocenia wizualizacje na podstawie następujących kryterii: wartość estetyczna i 

artystyczna wizualizacji, kreatywność i umiejętności techniczne autora wizualizacji.   

4. Jury przyzna nagrody za: I., II., III. miejsce. 

5. Każdy członek Jury posiada do dyspozycji 10 punktów. 

6. Ilość punktów jest przyznawana dowolnie przez każdego z członków Jury w 

zależności od jego uznania i oceny danej wizualizacji. 

Przykład 1: Wizualizacaja  A - 7 pkt, Wizualizacja  B - 3 pkt.  

Przykład 2: Wizualizacaja A - 4 pkt, Wizualizacaja B - 3 pkt, Wizualizacaja C – 3 pkt. 

7. Ilość punktów przyznana przez członków Jury każdej wizualizacji zostanie podliczona.   

    W przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejse rozstrzgnie Jury. 

      8. Nadesłne wizualizacje będą prezentowane równocześnie na fanpage CARAT PL i CZ   

          w losowej kolejności w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 do godziny 12.00. 

9. Nagroda Publiczności zostanie przyznana autorowi wizualizacji, która otrzyma   

    najwięcej głosów tzw. „lajków“ w niezależnym  głosowaniu Publiczności na fanpage    

    CARAT PL i CZ. 

10. Każdy Głosujący może ocenić, to znaczy przyznać "lajk“ wizualizacjom,   

      które go zainteresują, jak na fanpage PL tak i CZ.  



11. Głosy „lajki” zostaną podliczone na obu fanpages CARAT PL i CZ dnia 31 sierpnia o   

      godzinie 12.00  

12. W przypadku równej ilości „lajków“, po podliczeniu głosów z obu fanpage, o   

       zwycięzcy rozstrzgnie Jury. 

13. Głosy oddane za pomocą nieuczciwych metod pozwalających na masowe   

(zautomatyzowane) oddawanie głosów bądź w inny sposób naruszające postanowienia 

Regulaminu zostaną unieważnione, a Głosujący podejmujący tego typu praktyki 

zostaną pozbawieni możliwości głosowania.  

14. W przypadkach wykrycia przez Organizatora działań niezgodnych z Regulaminem,w   

      szczególności prób wpływania przez Uczestnika na wyniki Konkursu w sposób   

      niedozwolony, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora. 

 

VI.  Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników  

1. Nagrody w Konkursie "Najlepsza wizualizacja w programie CARAT": 

      a.   I. Miejsce – monitor Full HD 27``+ 3Dconnexion SpaceMouse Wireless + okulary   

            3D CARAT 

b. II. Miejsce – monitor Full HD 24``+ 3Dconnexion SpaceMouse Compact + 

okulary 3D CARAT 

c. III. Miejsce – dysk HDD3,5 3TB + 3Dconnexion SpaceMouse Compact + okulary 

3D CARAT 

d. Nagroda Publiczności  – telefon Huawei P20 Lite + okulary 3D Homido  

      3.  Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby   

           trzecie.      

      4.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 września 2018 o godzinie 12.00 na     

           stronach internetowych Organizatora i na fanpage CARAT PL i CZ.  

5.  Nagrody zostaną wręczone osobiście po uzgodnieniu telefonicznym dotyczącym czasu   

     i miejsca.  

  

VII. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-

mail: carat-soutez@technodat.cz . W tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja 

Konkursu". 
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2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-

mial i numer telefonu komórkowego, opis i przyczyny relamacji. Rekalmacje 

niespełniające ww warunków nie będą rozpatrywane.  

3.   Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu oraz nie później niż w     

      terminie 7 dni od dnia jego zakończenia. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Uczestnik   

      zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty      

      elektronicznej.  

VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Szegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zajdują się w 

Karcie zgłoszenia.   

 

IX.  Postanowieia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w sekcji 

Konkurs.    

2. Pytanie dotyczące zgłaszania i głosowania oraz wszelkich spraw związanych 

z Konkursem należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  

iwona.bartosova@technodat.cz 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 maja 2018r. 

4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa czeskiego, w szczególności kodeks cywilny. 

5. Wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem i Konkursem rozpatrywane będą 

przez właściwy sąd czeski.  

 

http://carat.technodat.cz/pl/konkurs
mailto:iwona.bartosova@technodat.cz

