
REGULAMIN KONKURSU „Obudź w sobie dziecko” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Obudź w sobie dziecko”   
2. Organizatorem Konkursu - podmiotem organizującym Konkurs (zwanym dalej 

„Organizatorem”) jest Agnieszka Szydło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 
Merlin Agnieszka Szydło, w Sosnowcu (41-219), przy  ul. Białostockiej 26/25, zarejestrowaną 
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nr 
NIP 644-243-24-61, REGON 27688574  

3. Konkurs jest organizowany na terenie Galerii Handlowej Niwa, ul. Powstańców Śląskich 1  
w Oświęcimiu (zwanej dalej „Galeria Niwa”). Punkt Obsługi Konkursu będzie funkcjonował  
w na poziomie „0” w holu głównym Galerii Niwa, w dniu 3 czerwca 2017r. w godzinach 
12:00-17:00.    

4. Konkurs trwa w dniach 1-2 czerwca 2017r. w godzinach otwarcia Galerii oraz w dniu 3 
czerwca 2017r. do godz. 17:00. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do 
udziału zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu.  

6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 
ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540  
z późn.zm.).  

 
§2 

UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na 
jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny 
zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody  
w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz dostępny będzie w Punkcie Obsługi 
Konkursu.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Niwa, 
pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego 
Galerii Niwa, jak również członkowie najbliższych rodzin wskazanych powyżej osób tj. 
małżonkowie.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne  
z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie 
warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.  

 
§3 

ZASADY KONKURSU 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić jednocześnie wszystkie warunki:  
a) Zrobić zakupy na terenie Galerii Niwa w dniach 1-2 czerwca 2017r. w godzinach otwarcia 

Galerii oraz 3 czerwca 2017r. do godz. 17:00 na kwotę minimum 50 zł, 
b) Uzupełnić kupon konkursowy 
c) Napisać, jakie jest jego najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa 

2. Jury wybierze  najzabawniejszą odpowiedź i nagrodzi Zwycięzcę i ogłosi wynik o godzinie 
17:45 w dniu 3 czerwca 2017 r. 



3. Dopuszczalne jest łączenie paragonów w celu osiągnięcia wymagalnej kwoty minimalnej do 
wzięcia udziału w konkursie. 

4. W Konkursie nie będą uwzględniane dowody zakupu: alkoholu, wyrobów tytoniowych, 
lekarstw i farmaceutyków, transakcji kantorowych a także zakładów lotto, wszelkich gier 
liczbowych i losowych, itp., a także dowody zakupu dokonanego w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
 

 
§4 

NAGRODY W KONKURSIE 
 

1. Nagroda Główna:  
Bilety dla 4 osób do  Parku Rozrywki „Energylandia”. 
 

2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł i w związku z tym nie będzie ona podlegała 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 
68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 
r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 
 
 

§ 5 
ODBIÓR NAGRÓD 

 
 

1. Wskazanie laureata odbędzie się w dniu 3 czerwca. Informacja o Laureacie Konkursu zostanie 
ogłoszona o godzinie 17:45, przez konferansjera prowadzącego event na terenie Galerii Niwa. 

2. Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę po ogłoszeniu wyników do godz. 18.00 dnia 3 
czerwca 2017 r. lub w Administracji Galerii do dnia 9 czerwca 2017 roku od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8:00-16:00. 

3. Przy odbiorze nagrody Uczestnik Konkursu składa podpis na protokole wydanych Nagród, 
który stanowi dowód przekazania Nagrody. 

4. W przypadku nie dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagrody pozostają do 
dyspozycji Organizatora. 

5. Nagroda będzie wydawana tylko w czasie określonym w paragrafie 5 pkt.2. Za wygraną 
Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody 
na inną Nagrodę. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez 
Uczestnika. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani 
wymianie na nową. 

 
§6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 
 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację dla celów reklamowych i marketingowych 
Organizatora oraz Galerii Niwa, swoich danych osobowych (imion i nazwisk) oraz wizerunku 
za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych (strona www i fanpage 
na Facebooku Centrum  Handlowego oraz Organizatora, materiały przesyłane do mediów). 
Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.  

2. Brak zgody na  przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach 
reklamowych i marketingowych wyklucza udział Uczestnika w Konkursie.  

3. W przypadku, kiedy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgody na 
przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach reklamowych i 



marketingowych udziela opiekun prawny Uczestnika. Podpisuje się on w imieniu Uczestnika 
na formularzu dostępnym w Punkcie Obsługi Konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników, na potrzeby konkursu, jest Organizator. 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich 

poprawiania i usunięcia. 
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celach 

związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem Zwycięzcy, 
przekazaniem nagrody oraz przetwarzane w celach marketingowych i handlowych oraz 
sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

 
§7 

KOMISJA KONKURSOWA 
 

1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową, która będzie czuwać nad 
prawidłowością przebiegu Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu.  

 
§8 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu w Punkcie Obsługi Konkursu, 
oraz pisemnie drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w paragrafie 1.  Reklamacje 
nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną 
do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku. Reklamacje, które 
wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone  
w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA Konkurs: Obudź w sobie dziecko”. 
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. 

3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania 
reklamacyjnego -listem poleconym.  
 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości  

i liczby Nagród w Konkursie. 
2. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 

Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie 
Organizatora, w Punkcie Obsługi Konkursu w czasie jego funkcjonowania oraz na stronie 
www.galerianiwa.com.pl Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne z zapoznaniem się  
i akceptacją Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących 
po stronie Uczestników Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 


