Layher – Więcej możliwości.
Edycja 2020/21
Konkurs
Organizatorem konkursu jest Layher sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel i dostawca rozwiązań
rusztowaniowych Layher w Polsce, mający siedzibę w Siestrzeni, przy ul. Żelechowskiej 2A , NIP: 89423-92-435, REGON: 931185846
Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy inżynierskiej na temat rusztowań,
wznoszonych w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, nowocześnie i efektywnie, dając gwarancję
wysokiej jakości, trwałości oraz bezpieczeństwa a także popularyzacja systemów i rozwiązań
technicznych Layher.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie konstrukcje oparte o rozwiązania Layher.
Kategorie konkursowe
1. Wyróżnienie jest przyznawane w 3 kategoriach:
1.1. Bezpieczeństwo i ergonomia zabudowy
1.2. Zastosowanie innowacyjnych produktów w praktyce
1.3. Rozwiązanie techniczne
2. Przy przyznawaniu wyróżnień ocenie podlegać będą w szczególności:
- jakość rozwiązań
- parametry techniczne
- bezpieczeństwo w procesie budowlanym.
Czas trwania i terminy obowiązujące w Konkursie
1. Konkurs trwa od dnia 15.03.2021 do dnia 01.04.2021 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 19 kwietnia za pomocą wiadomości email i/lub telefonicznie.
4. Informacja o zwycięzcach pojawi się na profilach w mediach społecznościowych organizatora
oraz na jego stronie internetowej.
Nagrody
1. Dla zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych, wymienionych w pkt. 1 powyżej, przyznana
zostanie jedna nagroda rzeczowa. Dla każdej z kategorii jest to profesjonalny zestaw montera
rusztowań obejmujące skórzany pas monterski wyposażony w profesjonalne narzędzia
dystrybuowane przez Layher w tym: młotek, poziomicę i klucz do rusztowań (raczę).
2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom osobiście przez wyznaczonych przedstawicieli
Organizatora.
3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru albo wykorzystania
Nagrody z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do Nagrody.
5. Organizator pokrywa koszty podatku od nagród.

Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Partnerów Biznesowych Organizatora, którymi są:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
• spółki handlowe;
• spółki cywilne;
które zgłoszą chęć udziału w konkursie przez wypełnienie ankiety i wysłanie zdjęć realizacji
wraz z krótkim opisem i stosownymi zgodami w zakresie praw autorskich i danych
osobowych.
2. Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane między 1.01.2020 a 1.04.2021
3. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość swoich realizacji.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej
rodziny (przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).
5. W celu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia
ankiety i wysłania zdjęć realizacji z krótkim opisem (lokalizacja, projekt – inwestycja,
inwestor, ilość użytego materiału, nazwa systemu, zastosowane rozwiązania, innowacje) na
adres mailowy: Konkurs@layher.pl oraz wskazanie kategorii , w której zgłaszany jest projekt.
6. Każdy projekt wymaga wypełnienia osobno ankiety zgłoszeniowej.
7. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie zgłasza albo dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do
zgłaszanego zdjęcia;
2. wyraża zgodę na rozpowszechnianie zdjęć, danych pochodzących ze zgłoszenia
konkursowego i innych informacji, na podstawie których osoby te mogą być
zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej wymienionych na stronie
internetowej pod adresem www.layher.pl oraz na profilach w mediach
społecznościowych oraz wykorzystania przez Organizatora, w zakresie niezbędnym
do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w
stopniu, jaki Organizator, uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji
założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
dostosowania zdjęcia konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy
jego /ich publikacji;
3. upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania)
nadesłanego przez Uczestnika zdjęcia podanymi przez Uczestnika danymi;
4. zgłoszone zdjęcia nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego /ich autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone;
5. jeżeli uczestnik korzysta z prawa do wizerunku osób trzecich na zdjęciu konkursowym
– uzyskał on wcześniej zgodę od tych osób na wykorzystanie przez Organizatora,
prawa do wizerunku tej osoby / tych osób, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w
innych celach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
6. wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w
Regulaminie oraz, na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych
odnoszących się do marki Organizatora,
7. wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez
Organizatora ze swojego wizerunku w wybranych fragmentach zarejestrowanych
(utrwalonych np. fotograficznie lub na filmie) przez Organizatora w związku z
Konkursem, w tym w celach reklamy i promocji marki Organizatora,
8. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, za niezgodność z
prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora, od jakiejkolwiek

odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w
przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
przysługujących im praw.
Prawa autorskie
6. Dokonując zgłoszenia do konkursu Uczestnik przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na
Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do przesłanych zdjęć bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty
wchodzące w skład grupy LAYHER, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w
szczególności w zakresie:
1. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką (w dowolnym systemie, formacie i
nośniku), w tym m.in. drukiem, i cyfrowo;
2. wprowadzania do obrotu;
3. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
do baz danych;
4. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in.
udostępnianie w i Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów
5. wystawiania;
6. wyświetlania.
Komisja
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez
Organizatora w następującym składzie:
- Wojciech Homik, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
- Krzysztof Ciołek, Projektant
- Marek Kęsicki, Doradca Techniczno – handlowy
- Anna Kowalewska, Specjalista ds. marketingu

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
- ocena przesłanych Zgłoszeń
- wyłonienie nagrodzonych Uczestników,

Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.layher.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie
pogorszą warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie
internetowej Organizatora.
4. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące: Laureatów Konkursu przez okres 5
lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników

Konkursu, Pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 3 lat, liczony od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu. Po upływie
wymienionych okresów, Organizator dokona zniszczenia dokumentacji konkursowej.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest
prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
powszechny.
6. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą
kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@layher.pl

Załączniki:
- Ankieta zgłoszeniowa
- Oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego własności opracowania konkursowego
oraz o udzieleniu licencji do materiałów wchodzących w skład opracowania konkursowego
- Oświadczenie o wykorzystaniu danych osobowych i wizerunku

