REGULAMIN KONKURSU – „Wielki Konkurs Urodzinowy”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie
„Wielki Konkurs Urodzinowy” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest „Progress XI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-491, przy ulicy
Marii Konopnickiej 3/5a, NIP 6912477054, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs odbywa się od 04 do 21 marca 2017r. w CH Galeria Świdnicka w Świdnicy, ul.
Westerplatte 29, zwane dalej „Centrum”.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio
współtworzących Konkurs, najemców Galerii Świdnickiej oraz najbliżsi członkowie rodzin wyżej
wymienionych.
5. Pod pojęciem „najbliższych członków rodziny” rozumieć należy: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.
7. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.galeria-swidnicka.pl oraz
w „Punkcie Obsługi Konkursu”, zlokalizowany w „Centrum” przy sklepie Rossmann.
8. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje
osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
9. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub
Facebook Ireland Limited.
§2. ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA
1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób.
2. W konkursie biorą udział osoby, które w dniach 04-18 marca 2017r.w godzinach :poniedziałek –
sobota - 9:00 do 21:00 oraz niedziela 10:00-20:00
a) Zrobią zakupy w dowolnym sklepie lub punkcie w „Centrum” na kwotę min. 50 PLN brutto.
b) Zgłoszą się do Punktu Obsługi Konkursu i przedstawią paragon potwierdzający dokonanie zakupów
w sklepie znajdującym się na terenie „Centrum” w terminie 04-18 marca 2017 na kwotę min. 50 PLN
brutto,
c) wypełnią formularz zgłoszeniowy (dane osobowe, akceptacja regulaminu, zadanie konkursowe) i
złożą w Punkcie Obsługi Konkursu

3. Jeden paragon upoważnia do odbioru jednego formularza zgłoszeniowego i nie może zostać
ponownie użyty w konkursie.
4. Każda osoba może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń, jeżeli każdorazowo spełni warunki określone w
punktach §2. ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA.
5. Uczestnikiem konkursu jest osoba, której dane znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie do konkursu osób trzecich bez ich wiedzy i
zgody.
§3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Wszystkie zgłoszenia złożone w dniach 04-18 marca 2017 w Punkcie Obsługi Konkursu zostaną
przekazane do administracji CH Galeria Świdnicka, która stanowi jury „Konkursu”
2. Jury w składzie : Elżbieta Sobolewska – Dyrektor CH Galeria Świdnicka, Gabriela Zielińska –
Asystent Dyrektora, Kamil Janicki – Kierownik ds. Marketingu , wybierze spośród wszystkich zgłoszeń
te które zawierają najciekawsze rozwiązanie zadania konkursowego.
3. Z wybranych zgłoszeń jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz za 5 wyróżnionych zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania nagrodzonych zgłoszeń.
5. Organizator poda jedynie do wiadomości publicznej informacje na temat osób nagrodzonych w
„Konkursie”.
6. Ogłoszenie wyników „Konkursu” nastąpi 21 marca 2017.
7. Organizator skontaktuje się ze wszystkimi osobami nagrodzonymi w konkursie oraz ogłosi wyniki
na swoim fanpage na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.galeria-swidnicka.pl
§4. NAGRODY
1. Organizator przewidział następujące nagrody (I, II, III miejsce oraz za 5 wyróżnionych zgłoszeń )
I miejsce – bon o wartości 5000zł do wykorzystania w Biurze Podróży ITAKA w Galerii Świdnickiej
II miejsce – rower górski o wartości ok. 1500 zł
III miejsce – rower górski o wartości ok. 1500 zł
Wyróżnienie – karty podarunkowe do sklepów znajdujących się w „Centrum” o łącznej wartości 500zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru sklepów, w których osoby wyróżnione w konkursie
będą mogły zrealizować karty podarunkowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagród dodatkowych.
§5. WYDANIE NAGRÓD

1. Wydanie nagród nastąpi 21 marca 2017 w sekretariacie Galerii Świdnickiej w Świdnicy.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawiennictwo, okazanie stosownego dokumentu
potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, okazanie paragonu, który brał udział w konkursie oraz
podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz podanie pełnych danych osobowych celem rozliczenia
nagrody w Urzędzie Skarbowym*
*Płatnikiem podatku od nagrody jest Organizator.
W przypadku nieodebrania nagrody w ww. dniu organizator poczeka 7 dni roboczych na odbiór
nagrody przez zwycięzcę, po tym terminie nagroda przechodzi na własność Organizatora.
3. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na stanowiące
jej ekwiwalent świadczenie pieniężne.
4. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90,
poz. 416 z późn. zm.).
§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nie później
jednak niż do dnia 31.03.2017. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora
się pod adresem: C.H. Galeria Świdnicka ul. Westerplatte 2 9. Reklamacje zgłoszone drogą
ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz żądanie
jakiego domaga się reklamujący.
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7. DANE OSOBOWE
1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych na zasadach określonych poniżej.
2. Zgłoszone w trakcie Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być przez
Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym
momencie. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach uczestników Konkursu.
2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w
tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o
działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
6. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz. 1540).
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 04 marca 2017r.

Organizator Konkursu

