Regulamin konkursu
„Doskonałość APA SMART 2017”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest APA Sp. z.o.o z siedzibą w Gliwicach 44-105, ul. Tarnogórska 251,
zarejestrowana w KRS w Gliwicach pod numerem 0000274779, zwanej dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów i rozwiązań z branży
budowlanej i około budowlanej, a w szczególności: urządzenia, rozwiązania technicznego, aplikacji,
systemu (zwanych dalej Produktem) w czterech kategoriach:
- Bezpieczeństwo
- Prestiż
- Innowacja
- Komfort
3. Produkty do konkursu mogą zgłaszać firmy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie produktu w określonym terminie, w formie
zgodnej z wymogami konkursu.
§2. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie produktu do dnia 31.12.2017 r, w formie
zgodnej z regulaminem konkursu.
2. Zgłaszanie produktów do konkursu odbywa się drogą mailową na adres biuro@apasmart.pl.
3. Koszt uczestnictwa w konkursie - wpisowe wynosi odpowiednio: 500 PLN netto dla stałych
partnerów APA Smart oraz 1200 PLN netto dla pozostałych Firm. Podane ceny zostaną powiększone o
podatek od towarów i usług, który zostanie naliczony według stawki obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT przez Organizatora.
4. Dopuszczalne jest zgłoszenie 1 produktu w każdej kategorii.
5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
⁃ dane teleadresowe, logo oraz opis firmy zgłaszającej produkt
⁃ dane osoby zgłaszającej produkt
⁃ oficjalną nazwę produktu
⁃ link do strony internetowej, na której znajduje się dokładny opis produktu
⁃ kategorię konkursową, w której produkt jest zgłaszany
⁃ krótki opis produktu (do 600 znaków)
- zdjęcia produktu w wysokiej rozdzielczości
6. Organizator konkursu może, w razie potrzeby, wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji
oraz o doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych ze zgłoszenia konkursowego.

7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor, niezbędne jest
dostarczenie oświadczenia o posiadaniu praw do jego wprowadzania/dystrybucji na terenie Polski
oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów w
publikacjach.
9. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii
konkursowych m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
§3. Zasady głosowania
1. W konkursie „Doskonałość APA SMART 2017” przyznawanych jest 5 nagród.
2. Nagrody w kategoriach bezpieczeństwo, prestiż, innowacja i komfort są przyznawane przez
Internautów w głosowaniu poprzez stronę internetową www.apasmart.pl.
3. Głosowanie trwa od 15.01.2018 r. do 31.01.2018 r.
4. Głosujący ma możliwość oddania 1 głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii konkursowej.
W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę głosów. Dopuszcza się
kwalifikację większej ilości produktów w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów lub
przyznanie nagrody ex aequo.
5. Organizator powołuje ponadto Kapitułę konkursu, w skład której wejdą eksperci z różnych branż
związanych z inteligentnym budownictwem i nowymi technologiami. Kapituła konkursu przyzna
Nagrodę Specjalną.
6. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej uczestnika
Konkursu.
7. Kapituła konkursu analizuje i ocenia zgłoszone produkty na posiedzeniu tajnym.

§ 4. Promocja konkursu
1. Konkurs będzie promowany na witrynach internetowych APA, w newsletterach APA oraz w
mediach społecznościowych.
2. Opisy wybranych zgłoszonych/kandydujących produktów będą zamieszczone na portalu/ stronie/
etc.
3. Firmy, których produkty biorą udział w finałowym etapie konkursu – głosowanie internautów,
mogą wykorzystywać logo konkursu „Doskonałość APA SMART 2017" wyłącznie do celów promocji
procesu głosowania w konkursie.
4. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Doskonałość APA SMART 2017” w swoich
materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Doskonałość roku” w odniesieniu do
zwycięskiego produktu.
§ 5. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, które zostaną
rozdane na Gali APA Smart w lutym 2018r.
2. Ponadto, zwycięzcy będą mieli prawo wykorzystywać logotyp „Doskonałość APA SMART 2017”

w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Doskonałość roku APA SMART
2017” w odniesieniu do zwycięskiego produktu. Ponadto zwycięskie produkty będą promowane
na stanowisku APA Smart w trakcie 3. edycji „4 Design Days 2018” w dniach 15-18 lutego w
Katowicach.
3. Dla zwycięskiego produktu przewidziana jest także sesja zdjęciowa w siedzibie APA Group oraz
publikacja z wyróżnieniem w katalogu APA Smart 2018 #1.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Aktualne informacje związane z Konkursem będą publikowane na stronie internetowej
www.apasmart.pl oraz w mediach społecznościowych.
2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą
wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
3. Zgłoszenie produktu do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na warunki określone w
niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bez wyłonienia
zwycięzcy i bez przyznania nagrody. Firmom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec
APA, poza zwrotem wpłaconego wpisowego.

