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REGULAMIN KONKURSU GALERII TURZYN 

„WYGRAJ BILETY NA JUWENALIA 2022”  
 

 

§1 

ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj bilety na Juwenalia 2022” (dalej:  

„Konkurs”) i jest realizowany na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem (dalej: 

„Regulamin”).  

2. Organizatorem Konkursu jest: Sierra Balmain Property Management z siedzibą przy 

ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP 5252675289, REGON 365366942 (dalej 

„Organizator”). 

3. Koordynatorem Konkursu jest Łukasz Kłaczyński, prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą: SO FINE Agencja Komunikacji Interaktywnej Łukasz Kłaczyński, z siedzibą 

przy al. Niepodległości 31, 70-412 Szczecin, NIP 8522253106 (dalej „Koordynator”). 

4. Konkurs odbywa się w dniu 17.05.2022 i trwa do momentu uzyskania 9 pierwszych 

prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe, jednak nie dłużej niż do dnia 

19.05.2022. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po uzyskaniu 9 pierwszych prawidłowych odpowiedzi 

na pytanie konkursowe, jednak nie później niż w dniu 19.05.2022. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym 

poinformuje Uczestników Konkursu na profilu Galerii Handlowej Turzyn na Facebooku. 

7. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w 

Regulaminie Konkursu. 

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.). Organizator jest składającym 

przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.  

9. Celem Konkursu jest nagrodzenie 9 osób, które jako pierwsze prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie konkursowe, zamieszczone w treści posta konkursowego na Facebooku. 

10. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Facebooka, nie 

jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio 

związany z Facebookiem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestnika w 

ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Facebookowi. Uczestnik 

przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że wyraża on zgodę 

na zwolnienie Facebooka z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z 

organizowanym Konkursem. 

 

§2 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, które w czasie 

przystąpienia do udziału w Konkursie mają ukończone 18 lat oraz które posiadają pełna 

zdolność do czynności prawnych. 
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2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy 

Organizatora ani żadnej firmy stowarzyszonej z Organizatorem (ani członkowie ich 

rodzin, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz powinowactwa włącznie), ani żadne 

osoby w sposób bezpośredni lub pośredni związane z organizacją konkursu.  

3. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa 

w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, który 

naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.  

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć dostęp do połączenia z Internetem 

na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, a także do przeglądarki 

internetowej. Ponadto aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć dostęp do 

aktywnego konta na Facebooku, założonego  i prowadzonego zgodnie z regulaminem 

Facebooka. 

6. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie 

konkursowe, zamieszczone w poście konkursowym na Facebooku. Na pytanie należy 

odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym. 

7. Spośród wszystkich zgłoszeń oraz udzielonych przez Uczestników odpowiedzi na 

pytanie konkursowe Organizator wyłoni 9 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”), którzy 

najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

8. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem komentarzy pod 

zamieszczonymi odpowiedziami konkursowymi po uzyskaniu 9 pierwszych 

prawidłowych odpowiedzi, jednak nie później niż w dniu 19.05.2022. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyznania Nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym w przypadku braku możliwości 

powiadomienia Uczestnika o wygraniu Konkursu – z uwagi na podanie błędnych bądź 

niekompletnych danych, braku kontaktu ze strony Uczestnika w odpowiedzi na 

informację od Organizatora, o której mowa w punkcie powyżej. 

10. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z 

uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej mu 

nagrody. 

 

§ 3 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD 

1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie dla dwóch osób na koncert odbywający się w 

ramach Juwenaliów w dniu 19.05.2022. 

2. Informację o wygranej Uczestnik Konkursu otrzyma za pomocą komentarza w 

odpowiedzi na udzieloną przez niego prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe. 

Komentarze z ogłoszeniem Zwycięzców opublikowane zostaną pod postem 

konkursowym na Facebooku. 

3. Po ogłoszeniu zwycięzców po nagrody będzie można zgłaszać się osobiście w dniach 

18-19.05.2022 w Biurze Zarządu Galerii Handlowej Turzyn w godzinach 9.00-16.00. 

4. Każdy Uczestnik może otrzymać w trakcie trwania Konkursu tylko jedną nagrodę. 

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią prawa do 

Nagrody. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej Nagrody.  

 

§ 4 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sierra Balmain Property 

Management z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP 5252675289, 

REGON 365366942. Administrator zapewnia, że dołożył wszelkich starań do 

zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji 

konkursu. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez administratora: turzyn@sierrabalmain.com, tel. 91 46 46 463 lub 
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listownie na adres: Galeria Handlowa Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42, 70-342 

Szczecin. 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie 

z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda opiekuna uczestnika. 

Do wzięcia udziału w konkursie jest ona niezbędna. Opiekun prawny uczestnika 

konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne i 

świadome zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji konkursu. 

Cele przetwarzania danych osobowych to: zebranie zgłoszeń do konkursu, przesyłanie 

informacji o konkursie, kontakt z uczestnikami konkursu, wydanie nagród w konkursie 

(osobom nagrodzonym), rozpatrzenie ewentualnych reklamacji oraz wykonanie 

niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli 

uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, 

jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w konkursie. 

Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:  

a) dostępu do podanych danych osobowych,  

b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

podanych danych osobowych,  

c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,  

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że 

jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.  

7. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w czasie trwania konkursu. 

Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w 

okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.  

8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie 

w celu realizacji obowiązków Organizatora konkursu wynikających z regulaminu i 

przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych).  

9. Tylko w przypadku wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą przetwarzane w 

celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Organizatora i 

podmiotów trzecich do czasu jej wycofania. 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie 

pisemnej, na adres: Galeria Handlowa Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42, 70-342 

Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs: Wygraj bilety na Juwenalia 2022”. Reklamacja 

powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego 

reklamację, adres e-mail oraz opis i powód reklamacji. Reklamacja pisemna powinna 

zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności. 

2. Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu 

czasu trwania Konkursu.  

3. Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające 

danych wskazanych w pkt 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 
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5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie, 

na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie maksymalnie 14 dni od 

daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.galeria-

turzyn.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo, w czasie trwania Konkursu do zmiany Regulaminu, 

z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników 

Konkursu, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

3. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym poprzez publikację 

nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku 

Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny. 
 

http://www.galeria-turzyn.pl/
http://www.galeria-turzyn.pl/

