
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest firma KOSBUD Bracia 
Kosińscy sp. j., Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, KRS 0000287376, REGON 140032431, NIP 
8222149468 
1.2. Konkurs skierowany jest do wykonawców oraz użytkowni-
ków domów jednorodzinnych lub mieszkań, zwanych dalej 
Uczestnikami, którzy zakupili deskę elewacyjną Tabulo lub 
beton architektoniczny STONO firmy Kosbud, przykleili 
przynajmniej jedną z okładzin na zewnętrzną lub wewnętrzną 
ścianę domu lub mieszkania oraz dokonali zgłoszenia do 
konkursu wysyłają zdjęcie swojej realizacji. Uczestnik konkursu 
musi dysponować dowodem zakupu materiałów (faktura/para-
gon) wykorzystanych do wykonania swojej realizacji.

2. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu 
elastycznej deski TABULO lub betonu architektonicznego 
STONO firmy Kosbud i zastosować przynajmniej jeden z tych 
produktów do wykończenia elewacji lub ścian wewnętrznych 
domu/mieszkania. Zdjęcie gotowej realizacji wraz z wypełnio-
nym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres 
konkurs@kosbud.com.pl w temacie maila wpisując MOJA 
REALIZACJA. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2021 r.
2.2. Przesłane zdjęcie powinno mieć rozmiar minimum 1MB. 
Jeden Uczestnik konkursu może przesłać więcej niż 1 zdjęcie, 
jednak rozmiar przesłanych jednorazowo zdjęć nie może 
przekraczać 20MB. Uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż 
jedną realizację.
2.3. Wykonawcy muszą posiadać podpisaną przez inwestora 
zgodę na zgłoszenie zdjęć do konkursu, na których widnieje 
nierumochość inwestora. 

3. ZASADY GŁOSOWANIA
3.1. Kolejnym etapem konkursu jest głosowanie internautów. 5 
października 2021 przesłane przez Uczestników zdjęcia 
konkursowe zostają zamieszczone na platformie internetowej 
https://kosbud.com.pl/strefa-dla-inwestora Głosowanie 

internautów trwa od 5 października do 8 listopada 2021. Jedna 
osoba może maksymalnie oddać 1 głos dziennie na jedno zdjęcie. 
Głosowanie odbywać się będzie w dwóch kategoriach: elastyczna 
deska TABULO oraz elastyczny beton architektoniczny STONO. 
Autorzy zdjęć, którzy zgromadzą największą liczbę głosów w 
danej kategorii wygrywają nagrodę główną w postaci vouchera na 
skok ze spadochronem w tandemie w wybranej przez siebie 
lokalizacji z opcją nagrywania filmu.
3.2. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2021 na stronie 
internetowej www.kosbud.com.pl oraz na firmowym fanpage na 
Facebooku facebook.com/firmaKosbud  

4. PRZEKAZANIE NAGRODY
4.1. Przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu konkursu w 
dogodnym dla zwycięzców terminie.
4.2. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do potrącenia 
wszelkiego rodzaju niezbędnych świadczeń podatkowych 
wynikających z otrzymania nagrody. 
4.3. Zwycięzca konkursu może przekazać swoją nagrodę innej 
osobie.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
5.1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które 
są użytkownikami domu jednorodzinnego lub mieszkania. 
5.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawi-
ciele firmy KOSBUD, członkowie rodziny pracowników oraz 
innych podmiotów biorących udział w organizowaniu Konkursu.
5.3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na 
bezpłatne ujawnienie do celów marketingowych zdjęć swojej 
nieruchomości za pomocą środków masowego przekazu. 
5.4. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę  na bezpłatne ujawnienie 
do celów marketingowych swojego imienia i nazwiska, wizerunku 
oraz zdjęć budynku lub mieszkania za pomocą środków masowe-
go przekazu. Administratorem danych osobowych Uczestników 
Konkursu jest firma KOSBUD Bracia Kosińscy sp.j. 
5.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Dane osobowe Uczestników 
są przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkur-
su: wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników Konkursu oraz 
przekazania nagrody.
5.6. Z chwilą zgłoszenia się Uczestnika do konkursu, Organizator 
konkursu nabywa prawa autorskie do przesłanych zdjęć.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejsze-
go regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 

Więcej informacji na stronie www.kosbud.com.pl  
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