REGULAMIN KONKURSU

„Umiesz liczyć? Licz na Turzyn!”
("Konkurs")

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.

§1
Regulamin konkursu „Umiesz liczyć? Licz na Turzyn!”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady
organizacji i przebiegu Konkursu, w tym uczestnictwa, wyłaniania laureatów, przekazywania nagród
oraz postępowania reklamacyjnego.
Organizatorem Konkursu jest Bartłomiej Pietruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: „LOUD” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającego główne miejsce wykonywania działalności
w Warszawie, 03-655, przy ul. Młodzieńczej 3 lok.1, REGON: 142119308, NIP: 5242246552, zwany
dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest od godziny 9:00 w dniu 21 listopada do godziny 12:00 w dniu 5 grudnia 2015
r. dalej "czas trwania Konkursu", na terenie Galerii Handlowej Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42,
70-342 Szczecin, zwanej dalej „Galerią”, w godzinach otwarcia Galerii.
Regulamin jest dostępny w czasie trwania Konkursu:
1) w punktach konkursowych zlokalizowanych na terenie Galerii;
2) na stronie internetowej: http://www.galeria-turzyn.pl/aktualnosci

§2
Uczestnicy Konkursu
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu
art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, zwane dalej
„Uczestnikami”.
3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
1) pracownicy Organizatora;
2) pracownicy EPISO 3 Turzyn Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jerozolimskie 56C,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455715 (właściciela Galerii);
3) pracownicy przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) prowadzących działalność
handlową lub usługową na terenie Galerii (w tym: administracja, ochrona, najemcy, oraz
właściciele, współwłaściciele i pracownicy sklepów znajdujących się na terenie Galerii);
4) małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia włącznie osób wymienionych
w pkt. 1-3.
5. Za pracowników, o których mowa w ust. 4, uznaje się osoby fizyczne:
1) zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu kodeksu pracy, lub
2) z którymi podmioty wymienione w ust. 4 pkt 1-3 są związane umową cywilnoprawną.

PRZEBIEG KONKURSU
§3
Warunki udziału
Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować zasady Konkursu;

Strona 1 z 5

2) w dniach 21 listopada - 5 grudnia 2015 r. na terenie Galerii dokonać zakupu towaru lub usługi
o wartości nie mniejszej niż 100 zł brutto;
3) zachować paragon fiskalny stanowiący potwierdzenie zakupu, o którym mowa w pkt 2, zwany
dalej "Paragonem";
4) przekazać Paragon hostessie;
5) wykonać zadanie konkursowe i prawidłowo wypełnić kupon konkursowy, zwany dalej
"Kuponem";
6) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu.
§ 4
Wartość zakupów i Paragon
1. Paragon jest wyłącznym dowodem zakupu towarów lub usług, który uprawnia do udziału
w Konkursie.
2. Do udziału w Konkursie uprawniają Paragony, które:
1) zostały wystawione od godziny 9:00 dnia 21 listopada - do godziny 12:00 dnia 5 grudnia 2015 r.;
2) zostały wystawione przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej prowadzących działalność handlową lub usługową
na terenie Galerii;
3) potwierdzają zakup towarów lub usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 zł brutto (nie
więcej niż dwa Paragony);
4) nie pozostawiają wątpliwości co do daty ich wystawienia i wartości dokonanego zakupu (są
wyraźne i nie zniszczone).
3. Jeżeli Paragon przedstawiony przez Uczestnika potwierdza zakup:
1) napoi alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.),
2) wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55,
z późn. zm.),
3) leków w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.
696, z późn. zm.)
- nie zostaną one wliczone do wartości zakupów, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Do udziału w Akcji nie uprawniają:
1) paragony wystawione w hipermarkecie Carrefour;
2) dowody kupna wartości dewizowych;
3) potwierdzenia wpłat i wypłat z bankomatów;
4) potwierdzenia doładowania telefonów komórkowych;
5) kwity parkingowe dokumentujące opłatę za najem miejsca parkingowego w Galerii.
§5
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na podaniu szacunkowej liczby bombek znajdujących się w konstrukcji
tworzącej napis „Turzyn” (w poszczególnych literach oraz w całym napisie) zlokalizowanej na terenie
Galerii oraz odpowiedzi na pytanie: „Co chciał(a)byś podarować w prezencie Świętemu Mikołajowi
i dlaczego?” (zwane dalej "zadaniem pomocniczym").
2. Konstrukcja, o której mowa w ust. 1, pozostaje zamknięta i znajdująca się w niej ilość bombek nie ulega
zmianom przez cały czas trwania Konkursu.
3. Bombki znajdujące się w konstrukcji są różnej wielkości.
4. Niedopuszczalne jest mierzenie wymiarów konstrukcji przy wykorzystaniu jakichkolwiek urządzeń
pomiarowych, w tym centymetra.
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§6
Przekazanie Paragonu
1. Uczestnik przekazuje Paragon, zgodny z § 4, hostessie, w specjalnie oznaczonych punktach
konkursowych zlokalizowanych na terenie Galerii. Kupony będą wydawane najpóźniej do godziny
11:59 w dniu 5 grudnia 2015 r.
2. Hostessa oznacza otrzymany od Uczestnika Paragon przystawiając na nim pieczątkę o treści "Kupon
wydano" i wydaje Kupon.
3. Paragon oznaczony zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie podstawą otrzymania Kuponu.
4. Kupon wydawany jest danego dnia po przekazaniu Paragonu potwierdzającego zakup dokonany
w dniu, w którym Uczestnik go przekazał.
5. Paragon potwierdzający zakup towarów lub usług o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty
100 zł uprawnia do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu.
6. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, za każdym razem spełniając warunki
opisane w § 4, § 5, § 6.
§7
Kupon
1. Uczestnik wypełnia Kupon wpisując w odpowiednie miejsca:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu oraz adres e-mail, zwane dalej "danymi
osobowymi";
2) szacowaną liczbę bombek w poszczególnych literach oraz w całym napisie, o którym mowa
w § 5;
3) odpowiedź na zadanie pomocnicze;
4) datę wypełnienia Kuponu;
5) podpis.
2. Kupon wypełniony zgodnie z ust. 1, Uczestnik przekazuje hostessie w celu jego rejestracji.
Po sprawdzeniu przez Uczestnika poprawności zarejestrowanych danych, Uczestnik wrzuca kupon
do urny znajdującej się w punkcie konkursowym.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§8
Ochrona danych osobowych
Podanie danych osobowych wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 jest dobrowolne.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża składając podpis pod odpowiednim
oświadczeniem zamieszczonym na Kuponie.
Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Dane uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym
prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz celach marketingowych Galerii.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia
lub usunięcia.
§9
Komisja Konkursowa
1. Organizator powoła Komisję Konkursową w skład której wejdzie:
1) dwóch przedstawicieli Organizatora;
2) jeden przedstawiciel Galerii.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) zapewnienie przestrzegania Regulaminu w czasie trwania Konkursu;
2) dbanie o prawidłowy przebieg Konkursu;
3) ocena wykonania zadania pomocniczego;
4) wyłonienie Laureatów;
5) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
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NAGRODY
§ 10
Opis Nagród
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

Nagrodami w Konkursie są:
1) za najtrafniejsze oszacowanie liczby bombek w całym napisie:
a) 25 000 zł brutto - dla Uczestnika, który podał szacowaną liczbę bombek najbliższą albo
równą rzeczywistej,
b) 7 voucherów na zakupy o wartości 1000 zł każdy - dla Uczestników, którzy podali kolejno
szacowane liczby bombek najbliższe rzeczywistej;
2) za najtrafniejsze oszacowanie liczby bombek w poszczególnych literach:
a) 6 telefonów iPhone 5s (o wartości 2199 złotych brutto),
b) 6 tabletów iPad 3 mini (o wartości 2299 złotych brutto).
W przypadku nagród, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na każdą literę napisu przypada 1 telefon
i 1 jeden tablet.
Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik podał taką samą szacowaną liczbę bombek kwalifikującą do
otrzymania nagrody lub różnica między podaną przez Uczestników szacowaną a rzeczywistą liczbą
bombek jest taka sama, Komisja Konkursowa wyłania spośród nich Laureata na podstawie oceny
udzielonych odpowiedzi na zadanie pomocnicze. Komisja Konkursowa wytypuje maksymalnie trzy
nazwiska Laureatów do każdej z nagród wymienionych w ust. 1.
Jedna osoba, w czasie trwania konkursu, może wygrać tylko jedną z nagród wskazaną
w ust. 1 pkt. 1.
Jedna osoba, w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną z nagród wskazaną
w ust. 1 pkt. 2.
Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do wartości każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej
w Konkursie. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz i przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej
w Konkursie, który obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego Organizator.
§ 11
Vouchery
Vouchery, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b, uprawniają do zakupów na terenie Galerii. Lista
sklepów, w których będzie można zrealizować vouchery, zostanie przekazana Laureatom wraz
z voucherami.
Vouchery można wykorzystać od 05.12.2015 r. do 19.12.2015 r.
Za niewykorzystany voucher (całość lub część) nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 12
Wydanie nagród
Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas uroczystej gali, która odbędzie na terenie Galerii
w dniu 5 grudnia 2015 r. w godzinach 15:00 - 18:00.
Podczas gali wyczytywane są nazwiska Laureatów, którzy powinni zgłosić się osobiście po odbiór
narody w ciągu dwóch minut od wyczytania. Jeżeli Laureat nie zgłosi się we wskazanym w zdaniu
pierwszym czasie po odbiór nagrody traci do niej prawo a nagroda, przypada kolejnemu
Laureatowi, wybranemu przez Komisję Konkursową na zasadach określonych w § 10.
Wybór jednej z nagród, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 należy do Laureata, który podał
szacowaną liczbę bombek równą rzeczywistej lub bliższą rzeczywistej niż drugi Laureat typowany
do nagrody. W przypadku podania takich samych wartości liczbowych przez obydwu Laureatów,
o wskazaniu pierwszeństwa przy wyborze nagrody zdecyduje Komisja Konkursowa, na podstawie
odpowiedzi na zadanie pomocnicze.
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4. Nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w ust. 1 i 2 nie usprawiedliwia działanie siły wyższej,
działanie osób trzecich lub zdarzenia losowe (np. wypadek, nagła choroba).
5. Laureat może odebrać nagrodę po:
1) okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego dane osobowe zgodne
z danymi wpisanymi na Kuponie;
2) okazaniu Paragonu.
3.
Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.
2.

3.

§ 13
Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu
(tj. 5 grudnia 2015 r.). Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać:
1) dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres
zamieszkania), zwanego dalej "reklamującym";
2) przyczynę reklamacji;
3) treść żądania;
4) opis okoliczności uzasadniających reklamację.
Reklamacje należy kierować na adres:
LOUD z siedzibą w Warszawie (03-655), przy ul. Młodzieńcza 3 lok. 1. z dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Umiesz liczyć? Licz na Turzyn!” REKLAMACJA.

4.
5.
6.

Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
Decyzje Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji Konkursowej listem poleconym
wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Strona 5 z 5

