
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursów na 

wykorzystanie produktów IMI International Sp. z 

o.o. w projektach instalacji oraz projektach 

budowlanych organizowanych przez IMI 

International Sp. z o.o. z siedzibą Olewin 50A, 32-

300 Olkusz 

 

(Olewin ),  12.09.2022-28.02.2023 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

pn. „Zaprojektuj budynki przyszłości” 

 

Działając na podstawie Regulaminu Konkursów na 

wykorzystanie produktów IMI International Sp. z 

o.o. z projektach instalacji HVAC organizowanych 

przez IMI International Sp. z o.o. z siedzibą Olewin 

50A, 32-300 Olkusz (dalej jako: „Regulamin”) 

zamieszczonym pod adresem http://www.imi-

hydronic.pl niniejszym Organizator ogłasza 

Konkurs pn. „Zaprojektuj budynek przyszłości” 

(dalej jako: „Konkurs”). 

 

 

 

Szczególnymi warunkami udziału w Konkursie są: 

 

1)Sporządzenie projektu wykonawczego z 

zastosowaniem produktów z serii  IMI HEIMEIER, 

IMI TA, IMI (TA -SMART) IMI PNEUMATEX według 

tabeli nr 1 

 

2)Rejestracja projektu w formularzu 

zgłoszeniowym dostępnym na stronie 

www.budynkiprzyszlosci.pl 

 

3) Przesłanie strony tytułowej projektu 

dotyczącego inwestycji oraz spis wykorzystanych 

produktów  

 

 

 

 

Annex 1 to Terms and Conditions of Contests 

organized by IMI International Sp. z o.o. based in 

Olewin 50A, 32-300 Olkusz for the use of products 

manufactured by IMI International Sp. z o.o.  in 

system and construction designs  

 

 

(Olewin ),  12.09.2022-28.02.2023 

 

 

CONTEST ANNOUNCEMENT 

“Design the buildings of the future" 

 

Acting on the basis of the Terms and Conditions of 

Contests organized by IMI International Sp. z o.o. 

based in Olewin 50A, 32-300 Olkusz for the use of 

products manufactured by IMI International Sp. z 

o.o.  in system and construction designs 

(hereinafter referred to as: "Terms and Conditions 

of Contests") available at http://www.imi-

hydronic.pl the Organizer hereby announces a 

Contest entitled “Design the building of the 

future" 

(hereinafter referred to as: the "Contest"). 

 

The specific conditions for participation in the 

Contest are: 

1) Preparation of a detailed design using 

products from the series IMI HEIMEIER, 

IMI TA, IMI (TA -SMART), IMI PNEUMATEX 

, according to table 1 

 

2) Registering the project in the application 

form available at 

www.budynkiprzyszlosci.pl  
 

3)  Submission of the project title page for 

the investment and an inventory of the 

products used  
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Organizator nie przewiduje szczególnych 

warunków udziału w Konkursie. Uczestnikiem 

może być każdy podmiot spełniający warunki 

określone w Regulaminie.  

 

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie 

projektu instalacji HVAC wykorzystującego 

produkty IMI International Sp. z o.o. wymienione 

szczegółowo. 

 

W ramach Konkursu Organizator oceniał będzie 

przesłane projekty pod względem: 

 

1) Ilości wykorzystania poszczególnych 

produktów IMI International Sp. z o.o. 

zgodnie z tabelą nr 1  

  

2) Organizator zastrzega sobie prawo 

swobodnej oceny przesłanych projektów.  

 

 

Organizator będzie przyznawał pracom 

konkursowym punktację dla KATEGORII NR 1 w 

ilości określonej w  tabeli nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia o konkursie za każde wykorzystanie 

produktów IMI International Sp. z o.o. ( zgodnie z 

Tabelą nr 1 )  w przesłanych przez danego 

Uczestnika projektach instalacji HVAC, przy czym 

jeżeli dany Uczestnik zgłosi więcej niż jeden 

projekt instalacji HVAC, liczba punktów 

przyznanych takiemu Uczestnikowi będzie 

stanowiła sumę punktów przyznanych za każdy 

zgłoszony przez niego projekt. Liczba punktów, 

jakie Uczestnik może uzyskać w ramach oceny 

prac konkursowych jest nieograniczona.  

 

Organizator będzie  uznawał prace konkursowe  w 

KATEGORII NR 2  jeśli zostaną w niej wykorzystane 

produkty IMI International Sp. z o.o. ( zgodnie z 

Tabelą nr1 )   w przesłanych przez danego 

Uczestnika projekcie instalacji HVAC. 

 

The Organizer does not set any special conditions 

for participation in the Contest. Any entity that 

meets the conditions set out in the Terms and 

Conditions may participate. 

 

The competition task is to present an HVAC 

installation project using IMI International Ltd. 

products listed in detail. 

 

 

As part of the Contest, the Organizer will evaluate 

the submitted projects in terms of: 

 

1) Quantities of use of individual products of 

IMI International Ltd. according to Table 

No. 1  

 

2) The Organizer reserves the right to freely 

evaluate the submitted projects. 

 

 

The Organizer will award points to the entries for 

CATEGORY NO. 1 in the amount specified in Table 

No. 1 to this competition announcement for each 

use of IMI International Sp. z o.o. products. ( as 

specified in Table No. 1 ) in the HVAC installation 

projects submitted by a given Participant; 

however, if a given Participant submits more than 

one HVAC installation project, the number of 

points awarded to such Participant will be the sum 

of the points awarded for each project submitted 

by the Participant. The number of points that a 

Participant may obtain in the evaluation of the 

competition entries is unlimited.  

 

 

The Organizer will recognize entries in CATEGORY 

NO. 2 if the products of IMI International Sp. z o.o. 

are used in it. ( in accordance with Table No. 1 ) in 

the HVAC installation project submitted by the 

given Participant. 

 

 



Minimalna liczba punktów projektu branego pod 

uwagę w konkursie wynosi 15. W konkursie mogą 

zostać uwzględnione projekty, które były wydane 

w okresie od 01.01.2022 do 28.02.2023. 

 

Ranking zwycięzców Konkursu zostanie ustalony 

po przyznaniu punktów za wszystkie zgłoszone w 

Konkursie projekty począwszy od najwyższej, do 

najniższej sumy punktów przyznanych 

poszczególnych uczestnikom.  

Organizator przewiduje  nagrody w zależności od 

kategorii konkursu 

 

Kategoria nr 1 dla osób, które zdobędą największą 

ilość punktów w Konkursie.  

 

Miejsce 1 - jedna nagroda do wyboru: 

Telewizor LG OLED55CX3 OLED 4K - 4800 PLN  

brutto lub  

Laptop Lenovo Legion 5 – 4999 PLN  brutto 

 

Miejsce 2 - jedna nagroda do wyboru: 

Playstation 5 z 2 grami – 3200 PLN  brutto lub  

Hulajnoga elektryczna XIAOMI Mi Pro 2 Mercedes 

– 3280 PLN  brutto 

 

Miejsce 3 - jedna nagroda do wyboru: 

Zegarek sportowy Suunto 9 G1 BARO Titanium - 

1999 PLN  brutto lub  

Philips LatteGo Premium – 2499  PLN  bruto 

 

Miejsce 4 - jedna nagroda do wyboru: 

Dron DJI Mini 2 – 2399 PLN  brutto lub  

3DConnexion SpaceMouse Enterprise - 2199 PLN  

brutto 

 

Miejsce 5 - jedna nagroda do wyboru: 

Nintendo Switch OLED - Czerwony / Niebieski – 

1700 PLN  brutto lub  

Rolki elektryczne SEGWAY-NINEBOT Drift W1 – 

1399 PLN  brutto 

 

 The minimum number of points of a project 

considered in the competition is 15. The 

competition is open to projects that were released 

between 01.01.2022 and 28.02.2023. 

 

The ranking of the Contest winners will be 

determined after the scores for all designs 

submitted into the Contest have been awarded, 

from the highest to the lowest total score awarded 

to individual participants. 

The organizer provides prizes depending on the 

category of the competition 

 

Category No. 1 for those who score the highest 

number of points in the Contest.  

 

Place 1 - one prize of your choice: 

LG OLED55CX3 OLED 4K TV - 4800 PLN brutto or 

Lenovo Legion 5 laptop - 4999 PLN brutto 

 

Place 2 - one prize of your choice: 

Playstation 5 with 2 games - 3200 PLN brutto or 

XIAOMI Mi Pro 2 Mercedes electric scooter - 3280 

PLN brutto 

 

Place 3 - one prize of your choice: 

Suunto 9 G1 BARO Titanium sports watch - 1999 

PLN brutto or  

Philips LatteGo Premium - 2499 PLN brutto 

 

Place 4 - one prize of your choice: 

DJI Mini 2 drone - PLN 2399 brutto or 

3DConnexion SpaceMouse Enterprise - 2199 PLN 

brutto 

 

Place 5 - one prize of your choice: 

Nintendo Switch OLED - Red / Blue - 1700 PLN 

brutto or  

SEGWAY-NINEBOT Drift W1 electric roller skates - 

1399 PLN brutto 
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Kategoria nr 2 dla osób, które prześlą największą 

ilość projektów  w Konkursie: 

 

Miejsce 1 - jedna nagroda do wyboru: 

Ploter HP DesignJet T630 24 – 5850 PLN  brutto lub  

Głośnik Bose Smart Soundbar 900 – 4699 PLN  

brutto 

 

Miejsce 2 - jedna nagroda do wyboru: 

Monitor XIAOMI Mi Curved Gaming 34 – 1999 PLN  

brutto lub  

Biurko Elektryczne z blatem z litego dębu Motion 

Desk – 2499  PLN  brutto 

 

Miejsce 3 - jedna nagroda do wyboru: 

AutoCAD LT 2023 Licencja roczna – 2150  PLN  

brutto lub 

Słuchawki Sony WH-1000XM4 ANC – 1399 PLN  

brutto 

 

Podane modele nagród są przykładowe oraz  

przedstawione wartości nagród  są szacunkowe i 

mogą ulec zmianie. 

 

Niezależnie od powyższego Organizator 

przewiduje 50 Nagród gwarantowanych w postaci 

bonów do platformy zakupowej ALLEGRO o 

wartości 100 PLN (brutto) dla pierwszych 50 

Uczestników, które dokonają prawidłowego i 

kompletnego zgłoszenia udziału w Konkursie. 

Na jednego uczestnika przypada jeden bon.  

W konkursie dany projekt/ instalacja może być 

zgłoszona jeden raz. 

 

W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej 

uprawnionej z tytułu praw autorskich lub 

pokrewnych do rysunków i opisów 

zamieszczonych przez Uczestnika Organizator 

zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia 

Uczestnika w Konkursie, ewentualnie 

unieważnienia wyniku danego Uczestnika i 

wystąpienia z żądaniem o zwrot Nagrody oraz 

żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych 

Category No. 2 for those who send the highest 

number of projects in the Contest: 

 

Place 1 - one prize of your choice: 

HP DesignJet T630 24 plotter - 5850 PLN brutto or 

Bose Smart Soundbar 900 speaker - 4699 PLN 

brutto. 

 

Place 2 - one prize of your choice: 

XIAOMI Mi Curved Gaming 34 monitor - 1999 PLN 

brutto or  

Electric desk with solid oak top Motion Desk - 2499 

PLN brutto 

 

Place 3 - one prize of your choice: 

AutoCAD LT 2023 Annual License - 2150 PLN 

brutto or 

Sony WH-1000XM4 ANC headphones - PLN 1399 

gross. 

 

The prize models shown are examples and the 

prize values shown are estimates and are subject 

to change. 

 

Irrespective of the foregoing, the Organizer plans  

50 Guaranteed Prizes in the form of  vouchers for 

the ALLEGRO shopping platform of the value of 

100 PLN (brutto) for the first 50  Participants who 

submit a correct and complete application for 

participation in the Contest. There is one voucher 

per participant.  

In the competition, a given project/installation can 

be submitted once. 

 

In the event of a claim by a third party entitled by 

virtue of copyright or related rights to the 

drawings and descriptions posted by an Entrant, 

the Organizer reserves the right to remove the 

Entrant's entry in the Contest, possibly invalidate 

the result of a given Entrant and demand the 

return of the Prize and demand the 

reimbursement of all reasonable costs incurred by 

the Organizer in connection with the Entrant's 



kosztów poniesionych przez Organizatora w 

związku z naruszeniem przez Uczestnika praw 

osoby trzeciej. Organizator nie odpowiada za 

naruszenie przez Uczestników praw autorskich 

osób trzecich. 

 

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy 

poprzez wypełnienie formularza, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o 

Konkursie  i dołączenie do niego wszelkich 

załączników, w tym projektu instalacji lub projektu 

budowlanego oraz oświadczeń wymaganych na 

podstawie niniejszego Ogłoszenia o Konkursie 

oraz Regulaminu.  

Zgłoszeń należy dokonywań w okresie od dnia 

12.09.2022 do dnia 28.02.2023 w jednej z 

następujących form: 

 

a) Poprzez przesłanie formularza wraz z 

załącznikami dostępnymi na stronie 

internetowej konkursu  

www.budynkiprzyszlosci.pl 

b) Poprzez przesłanie formularza na adres 

poczty elektronicznej Organizatora: 

promocja@imi-hydronic.com. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 90  

dni od daty jego  zakończenia.   

 

 

Podatek od wygranych 

1) Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 

Dz.U. 2021.1128 z późn. zm.).  

2) W przypadku, kiedy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, powstanie obowiązek pobrania od 

Uczestników podatku dochodowego od osób 

fizycznych, nagroda składać się będzie wówczas z 

nagrody rzeczowej oraz z nagrody pieniężnej w 

wysokości 11,11% wartości przyznanej danemu 

Uczestnikowi Nagrody. Przed wydaniem Nagród, 

Organizator potrąci nagrodę pieniężną i 

violation of the third party's rights The Organizer 

is not responsible for infringement of third party 

copyrights by Participants. 

 

 

 

Contest applications should be made by 

completing the form provided as Appendix 1 to 

this Contest Announcement and enclosing all 

attachments, including the system design or 

construction design and statements required 

under this Contest Announcement and the Terms 

and Conditions of Contests. 

 

 Applications should be made in the period of 

12.09.2022  to 28.02.2023 in one of the following 

forms: 

 

a) By submitting a form with attachments 

available on the competition website 

www.budynkiprzyszlosci.pl  

b) By sending the form to the Organiser's e-

mail address: promocja@imi-hydronic.com. 

 

 

 

The winners will be selected after 90 days after 

end of the event.  

 

 

Tax on winnings 

1) Contest prizes will be issued in accordance with 

the provisions of the Personal Income Tax Act of 

July 26, 1991 (i.e., Journal of Laws 2021.1128, as 

amended).  

2) In the event that, in accordance with applicable 

regulations, the obligation to collect personal 

income tax from the Participants arises, the Prize 

will then consist of a prize in kind and a cash prize 

in the amount of 11.11% of the value of the Prize 

awarded to a given Participant. Prior to the release 

of the Prizes, the Organizer shall deduct the cash 

http://www.budynkiprzyszlosci.pl/
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odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego 

na poczet 10% zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

 

We wszystkich sprawach nieprzewidzianych w 

treści niniejszego ogłoszenia o Konkursie 

zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.  

prize and remit it to the appropriate tax office for 

10% flat rate personal income tax 

 

 

 

The provisions of the Terms and Conditions of 

Contests  shall apply to all matters not provided 

for in this Contest Announcement. 

 

 

 

TABELA NR 1 

 

Grupa produktowa  Punkty za sztukę  zastosowaną w projekcie 

IMI HEIMEIER (DYNACON ECLIPSE, ZAWORY ECLIPSE) 1 

IMI TA ( TA- COMPACT-P,TA-MODULATOR, TA-SLIDER) 3 

IMI ( TA-SMART) 15 

IMI PNEUMATEX ( TRANSFERO, VENTO, COMPRESSO) 30 

 


