REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez
FLOWAIR GŁOGOWSKI i BRZEZIŃSKI sp.j.
pod nazwą
HELIOS 2009
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla projektantów instalacji
grzewczo – wentylacyjnych pod nazwą HELIOS 2009 zwany dalej Konkursem.
§2
Konkurs ma na celu wyróŜnianie i promowanie tych projektantów, których projekty systemów
ogrzewania nadmuchowego oraz systemów wentylacyjnych wyróŜniają się w szczególny sposób i
charakteryzują się innowacyjnymi oraz niestandardowymi rozwiązaniami, wysoką estetyką, a takŜe
wykorzystaniem pełnej gamy moŜliwości urządzeń grzewczych.
§3
Głównym organizatorem Konkursu jest firma Flowair Głogowski i Brzeziński spółka jawna z siedzibą
w Gdyni, ul. Amona 84 zwana dalej Organizatorem.
§4
Partnerami organizatora są: firma Robur S.p.A., magazyn „Rynek Instalacyjny”, portal internetowy
EER.pl, magazyn „Chłodnictwo & Klimatyzacja”.
§5
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator zaprasza do udziału w
konkursie równieŜ projektantów z poza granic RP.
2. UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnikiem Konkursu moŜe być kaŜda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna.
W konkursie moŜe brać udział zespół projektowy, wówczas w formularzu zgłoszeniowym naleŜy
podać reprezentanta zespołu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora jak równieŜ członkowie ich rodzin
oraz osoby najbliŜsze.
3. WARUNKI KONKURSU
§7
Tekst regulaminu Konkursu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania w siedzibie
Flowair Głogowski i Brzezinski sp. j. przy Alei Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia oraz na stronie
internetowej www.heliosy.pl
§8
Konkurs będzie trwał od 1 września 2008 roku do 8 maja 2009 roku.

§9
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
1) przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
2) przesłanie czytelnej kopii projektu
3) spełnienie przez projekt poniŜszych kryteriów:
• Projekt powinien powstać w terminie między 1 czerwca 2008 r. a 8 maja 2009 r.
Wykorzystywać min. 1 urządzenie grzewczo – wentylacyjne lub kurtynę drzwiową lub
bramową. Urządzenia nie muszą pochodzić z oferty firmy Flowair.
Urządzenia mogą być elementem większego systemu grzewczo – wentylacyjnego.
• Przedstawiać zalety stosowania ogrzewania nadmuchowego, jak np. trwałość systemu, łatwa
i oszczędna eksploatacja, współpraca wielu urządzeń grzewczo - wentylacyjnych, moŜliwość
integracji wielu urządzeń grzewczo-wentylacyjnych systemem centralnego sterowania,
szybkość i elastyczność reakcji przy zmianie temperatury (szybkie dogrzanie) itp.
• Wykazywać aspekt energooszczędności i dbałości o środowisko
• Pokazywać walory estetyczne nagrzewnic lub kurtyn oraz moŜliwość odpowiedniego ich
wkomponowania w otoczenie obiektu
• Projekty innowacyjne to takie, których rozwiązania są:
- oryginalne, interesujące
- pokazują nowe moŜliwości zastosowania urządzeń grzewczo – wentylacyjnych
- mogą mieć wpływ na dalszy rozwój branŜy
Innowacyjność moŜe odnosić się zarówno do projektu, montaŜu aparatów lub całego systemu
grzewczego.
Jury Konkursu moŜe rozszerzyć zakres wymienionych powyŜej kryteriów.
Kopie projektów będą wykorzystane jedynie w celach związanych z konkursem.
§10
Wszystkie wymienione dokumenty w §9 powinny zostać przesłane pocztą (decyduje data stempla
pocztowego), za pomocą portalu internetowego, pocztą elektroniczną lub faksem do dnia 8 maja 2009
r. na adres:
Flowair Głogowski i Brzeziński sp.j.
Dział Marketingu
ul. ŁuŜycka 10 A
81-537 Gdynia
lub
fax +48 (58) 669 82 21
lub
e-mail: marketing@flowair.pl
z dopiskiem „KONKURS”
§11
Harmonogram konkursu:
- konkurs trwa od 1 września 2008 do 8 maja 2009 (§8)
- zgłoszenia na konkurs naleŜy nadsyłać do 8 maja 2009 (§10)
- I etap konkursu: trwać będzie do 13 maja 2009 (§17)
- II etap konkursu: trwać będzie do 15 maja 2009 (§17)
- wyłonienie zwycięzców w III etapie konkursu nastąpi do 29 maja 2009 (§17)
- poinformowanie zwycięzców i przyznanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w czerwcu 2009
§12
Uczestnik konkursu moŜe przesłać nieograniczoną ilość zgłoszeń pod warunkiem spełnienia przez nie
kryteriów wymienionych w §9.

§13
Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§14
Organizator przewiduje 2 nagrody główne, po 1 w kaŜdej kategorii konkursu (§17).
Nagrodą główną w obu kategoriach konkursu są:
- statuetki HELIOS 2009 oraz wycieczki po najpiękniejszych norweskich fiordach dla dwóch osób. Po
uzgodnieniu z Organizatorem konkursu istnieje moŜliwość zamiany nagrody na dowolne, wybrane
przez Zwycięzcę, narzędzie pomocne w pracy projektanta.
Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania wizerunku statuetki oraz jej tytułu "HELIOS
2009" w celu reklamy i promocji na czas nieokreślony.
Poza nagrodami głównymi Organizator przewiduje przyznanie wyróŜnień w postaci nagród
niespodzianek.
§15
O przyznaniu nagrody głównej decyduje Jury powołane przez Organizatora konkursu. Przedmiotem
oceny są projekty, spełniające kryteria wymienione w §9 regulaminu.
§16
W skład Jury wchodzą: Organizator konkursu, przedstawiciele firmy Robur S.p.A, przedstawiciele
prasy branŜowej, przedstawiciele środowiska akademickiego.
§17
Etapy konkursu:
- I etap – po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przeanalizuje i oceni projekty pod względem
spełnienia przez nie wymaganych kryteriów konkursu (§9)
- II etap konkursu: projekty zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch kategorii:
• PROMOWANIE OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO
• INNOWACJA W TECHNICE GRZEWCZEJ
a następnie zostaną przyznane nominacje do finału.
Nominacje do finału przyznawane są przez Organizatora w oparciu o kartę ocen i opinię dokonaną na
podstawie formularza zgłoszenia projektu.
Organizator Konkursu przewiduje przyznanie spośród zebranych zgłoszeń nie więcej niŜ 10 nominacji
do nagrody głównej (po 5 z kaŜdej kategorii).
-III etap konkursu: nominowane projekty zostaną przekazane do Jury, które po ich ocenie, wyłoni
laureatów konkursu.
Jury przyzna nagrody w oparciu o przedłoŜoną przez Organizatora listę nominowanych wraz z
uzasadnieniami. Jury Konkursu ma wgląd do wszystkich formularzy zgłoszeniowych.
Organizator Konkursu przewiduje przyznanie, spośród 10 nominowanych zgłoszeń, 2 nagród
głównych.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyŜszych ustaleń.
§18
Osoby nagrodzone prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wykazać wartość nagrody w
przychodach z działalności gospodarczej.
JeŜeli osobą nagrodzoną jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, Organizator
powiększy wartość nagrody o taką kwotę pienięŜną, która pokryje kwotę podatku dochodowego od
osób fizycznych pobieraną przez organizatora jako płatnika tego podatku.
Warunkiem odbioru nagrody przez osobę nagrodzoną będzie złoŜenie oświadczenia o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub podanie danych niezbędnych do dokonania rozliczenia podatkowego.
W przypadku gdy nagrodzony zostanie zespół projektowy, jego reprezentant w terminie 7 dni od
zawiadomienia o wygranej wskaŜe osobę, która otrzyma nagrodę.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym
regulaminie, w przypadku, gdy z przyczyn niezaleŜnych od organizatora, dostarczenie tych nagród nie
będzie moŜliwe. Nagrody zastępcze będą w miarę moŜliwości podobnego typu i wartości co nagrody
przewidziane w niniejszym regulaminie.

5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§20
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeŜenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu pienięŜnego lub rzeczowego, chyba Ŝe organizator wyrazi na to zgodę, w
formie pisemnej.
§21
Wszelkie reklamacje z tytułu Konkursu, mogą być składane na adres organizatora wskazany w §10
niniejszego regulaminu, na piśmie, przez cały czas trwania Konkursu, ale nie później niŜ w terminie
do dnia 30 czerwca 2009r.
§22
Za datę wniesienia reklamacji uwaŜa się datę jej dotarcia na adres organizatora, wskazany w §10
niniejszego regulaminu.
§23
Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
§24
Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszym Konkursem Strony będą się starały rozstrzygnąć w
sposób polubowny. W przypadku gdyby nie doszło do polubownego rozwiązania sporu, spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

6. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
§25
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemoŜliwiające wzięcie
udziału Uczestnikom w Konkursie, a w szczególności za wadliwe działania poczty.
§26
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych przez Uczestnika.
§27
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie nie naruszających
podstawowych zasad Konkursu.
§28
Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

