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Zobacz Paryż  
z Dickson Woven Flooring

ZOBACZ PARYŻ Z DICKSON WOVEN FLOORING
REGULAMIN KONKURSU

1.	 Organizatorem	konkursu		 jest	POLFLOR	sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Poznaniu,	przy	ul.	Smolnej	13a/U3, 
	 61-008	Poznań,	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	przez		Sąd	Rejonowy	w	Poznaniu	VIII	Wydział 
	 Gospodarczy	KRS	Nr	000006738		o	numerze	NIP:	972	08	08	781

2.	 Konkurs	 rozpoczyna	 się	 15	 lutego	 2018	 roku,	 kończy	 30	 sierpnia	 2018	 roku	 i	 dotyczy	 wygrania	 
	 w	drodze	 losowania	wyjazdu	do	Paryża	w	zamian	za	wpisanie	w	projekt	wnętrza	produktu	Dickson 
	 Woven	Flooring.	

3.	 Adresatem	konkursu	są	architekci,	architekci	wnętrz,	projektanci	i	osoby	zawodowo	zajmujące	się
	 projektowaniem	wnętrz	mające	swoją	siedzibę/	miejsce	zamieszkania	na	terenie	Polski.

4.	 Udział	w	konkursie	polega	na	wpisaniu	produktu	Dickson	Woven	Flooring	w	projekt	wnętrza.		Wpisanie 
	 w	 jeden	 projekt	 produktu	 lub	 produktów	 oznacza	 jedno	 zgłoszenie	 do	 losowania	 nagrody.	 Każde 
	 wpisanie	 produktu	 Dickson	 Woven	 Flooring	 w	 kolejny	 projekt	 zwiększa	 szansę	 na	 wylosowanie	 
	 nagrody.		Jedna	osoba	zgłaszająca	może	mieć	nieograniczoną	liczbę	zgłoszeń	do	losowania	nagrody.	

5.	 Zgłoszeń	do	konkursu	należy	dokonywać	w	formie	e-mailowej.	Na	adres:	doradca@polflor.pl	należy 
	 wysłać	informację	zawierającą:	adres	pracowni	i	dane	kontaktowe	osoby	zgłaszającej,	nazwę	i	miejsce	 
	 obiektu	(	inwestora)	oraz	zaproponowany	produkt/produkty	Dickson	Woven	Flooring.	Każde	zgłoszenie 
	 zostanie	potwierdzone	telefonicznie	przez	Doradcę	Polflor.	

6.	 W	Konkursie	zostanie		przyznana	jedna	nagroda:	Wyjazd	do	Paryża	dla	4	osobowej	rodziny,	obejmu- 
	 jący	3	dni	pobytu	 i	2	noclegi.	Organizator	konkursu	pokrywa	koszty	przelotu	 i	 zakwaterowania	dla	 
	 4	osób.		Program	pobytu	będzie	ustalany	indywidualnie	ze	zwycięzcą.

7.	 Nagroda	zostanie		przyznana	w	drodze	losowania.	

8.	 	Rozstrzygnięcie	Konkursu	nastąpi	3	września	2018	roku	w	drodze	losowania	w	obecności	przedstawicieli	 
	 organizatora	oraz	fabryki	Dickson-Constant.			Zwycięzcy	zostaną	powiadomieni	drogą	telefoniczną	lub 
	 e-mailową.
 
9.	 Nagroda	nie	podlega	wymianie	na	ekwiwalent	pieniężny.

10.	Data	realizacji		wyjazdu	październik	2018	(istnieje	możliwość	przesunięcia	terminu).

11.	Z	konkursu	wyłączeni	są	pracownicy	Organizatora	oraz	firmy	Dickson-Constant	i	członkowie	ich	rodzin.

12.	Regulamin	obowiązuje	przez	cały	okres	trwania	Konkursu.

13.	Organizator	ma	prawo	do	dokonywania	zmian	niniejszego	Regulaminu	w	dowolnym	momencie	trwania 
	 Konkursu,	bez	podania	przyczyn.

14.	Treść	Regulaminu	jest	dostępna	stronie	internetowej	www.polflor.pl/dickson



Dickson Woven Flooring to francuski producent innowacyjnych po-
kryć podłogowych – tkanych wykładzin winylowych w rolce i płytkach.  
W ofercie firmy jest kilkadziesiąt ciekawych wzorów inspirowanych  
tradycyjnymi technikami tkania – jak na przykład Be Tweed lub zupełnie 
nowoczesnymi przeplotami, dzięki którym podłoga zyskuje efekt trójwy-
miarowości. Dodatkowym atutem jest opcja Shape Lab, w ramach której 
wykładziny dostępne są w 6 kształtach płytek. 

Wykładziny Dickson są interesującym wyborem do obiektów biurowych, 
hotelowych czy sklepów i butików. Mają wysoki współczynnik izolacji 
uderzeniowej dźwięku, są odporne na uszkodzenia i wyjątkowo trwałe. 

W projekty, które będą brały udział w losowaniu nagrody można wpisać 
jeden lub kilka produktów z kolekcji: Be Easy, Be Different, Be Optic, 
Be Tweed, Be Smart, Be Natural. 
  

Zapraszamy do udziału w konkursie Zobacz Paryż z Dickson Woven 
Flooring adresowanym do architektów, projektantów i dekoratorów 
wnętrz. 

Skorzystaj z niesamowitej okazji żeby zabrać swoją rodzinę lub przyjaciół 
do Paryża! Wystarczy tylko wpisać jeden z produktów podłogowych 
Dickson Woven Flooring w projekt obiektu, nad którym pracujesz, wy-
słać nam zgłoszenie mailowo i mieć szczęście podczas losowania! 

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Paryża dla 4 osób. Program poby-
tu ustalimy wspólnie.  

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Konkursu. 


