
GRZEJNIK KREATYWNIE dzięki Diamond 

 
Konkurs na aranżację wnętrza z grzejnikiem  

stalowym firmy DIAMOND na stojaku. 

 

 

NIEZBĘDNE KROKI _ PRZEBIEG KONKURSU: 

1) zapoznaj się z naszym regulaminem 
2) pobierz formularz zgłoszeniowy, podpisz i odeślij skan na adres e-mailowy: konkurs@diamond.pl 
3) pobierz ze strony www.diamond.pl  model grzejnika i stojaka ( jeśli nie znalazłeś odpowiedniego dla ciebie formatu pliku napisz do 

nas maila) 
4) wyślij dwie grafiki/wizualizacje pokazujące twój pomysł na aranżację pomieszczenia z wykorzystaniem grzejnika na stojaku w 

dowolnym miejscu! masz czas na nadesłanie prac od 01.09 – 30.11 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

_tematyka pracy konkursowej 
PPHU DIAMOND Sp. Z o.o. ogłasza konkurs na projekt aranżacji wnętrza, wykorzystując grzejnik stalowy: 
https://diamond.pl/produkt/stalowy-grzejnik-panelowy-design-poziomy-typ-22-z-dolne-prawe-v-kopia/ 
 
na stojaku firmy DIAMOND: 
https://diamond.pl/produkt/stojak-do-grzejnika-stalowego/ 
 
Koncepcję należy przedstawić w formie dwóch wizualizacji / grafik / zdjęć w rozdzielczości 300dpi. 
Liczy się kreatywność, nietuzinkowość, ciekawe rozwiązania.  
 
 

_cele konkursu 
Celem konkursu jest rozszerzenie świadomości klientów, projektantów i instalatorów na temat alternatywnej 
możliwości montażu grzejnika jaką jest zastosowanie stojaka firmy DIAMOND w dowolnym miejscu w 
mieszkaniu – niekoniecznie pod oknem. 
 
Grzejniki coraz częściej oprócz funkcji grzewczej mogą być elementem wystroju wnętrza nadając mu 
indywidualnego charakteru. Dostępne modele z płaską gładką płytą czołową są tak delikatne, że bez problemu 
w razie potrzeby można zgubić ich widoczność poprzez ukrycie w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. 
 
Celem konkursu jest promowanie grzejników i innych produktów firmy DIAMOND-PERFEKCYJNA ARMATURA 
oraz promowanie w branży instalatorskiej projektantów, grafików 3D, fotografów i ich projektów a także 
możliwe nawiązanie współpracy w tworzeniu grafik i materiałów reklamowo – artystycznych dla naszej Firmy 
do publikacji i marketingu. 

 

_organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DIAMOND 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 31 Jest  
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, 
Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 00000180170, Kapitał zakładowy: 4.245.500,- PLN; w 
całości wpłacony NIP: PL 676-21-29-480  
 

2. Adres korespondencyjny: Al. Beliny-Prażmowskiego 24-26, 31-514 Kraków. 
 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu dostępna pod adresem e-mail: 
konkurs@diamond.pl 

 

_nagroda i ocena prac konkursowych 
Główną nagrodą przedmiotowego konkursu jest bon wakacyjny o wartości 6000zł, pokrywający koszt 
pobytu  dla dwóch osób do wykorzystania do końca 2022r. do Hiszpanii, Turcji lub Grecji do hotelu z 
wyżywieniem all inclusive. Bon w pełni opłacony przez firmę PPHU Diamond we współpracy z biurem 
podróży FosterTravel Kraków. 
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Dodatkowo, wszyscy projektanci, którzy zrealizują koncepcję konkursową z wykorzystaniem produktów 
firmy DIAMOND, po nadesłaniu fotografii z realizacji, otrzymają kod rabatowy dla inwestora. 

Z autorami najciekawszych prac chętnie nawiążemy współpracę. 

 

_założenia organizacyjne 
- W konkursie brać mogą udział osoby pełnoletnie. 
- Nagroda zostanie wręczona dla zwycięzcy w postaci bonu dla wygranej i osoby towarzyszącej. 
- Udział w konkursie jest bezpłatny. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości publikowania nadesłanych prac w czasopismach, 
artykułach, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych w celu reklamy produktu podpisując 
dzieło imieniem i nazwiskiem twórcy. 
- Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 
przedstawianymi na innych konkursach. 
- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa 
własności materiałów, na których prace zostały złożone 
- Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 
_przesyłanie prac 
- Osoby zainteresowane konkursem dostają od Organizatora model 3D grzejnika i stojaka firmy DIAMOND; 
możliwe dostępne rozszerzenia : dwg, dxf, fbx, obj, skp, iges, 3fz, step, stl 
- Prace należy nadsyłać w terminie od 01.09 – 30.11 na adres e-mailowy: konkurs@diamond.pl 
W wiadomości o tytule: konkurs Grzejnik Kreatywnie _ imię i nazwisko  
w paczce ZIP do 25 MB lub większej za pomocą wetransfer.com załączając wypełniony formularz 
kontaktowy z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych RODO. 

 

_ogłoszenie wyników konkursu 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 grudnia 2021 poprzez wiadomość e-mail, oraz udostępnienie na naszym 
funpage’u na facebooku - https://www.facebook.com/diamond.sp.zoo  - zostaną ukazane najciekawsze prace. 
 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół DIAMOND 
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