
Regulamin „Urodzinowego Konkursu” w Galerii Niwa 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia „Urodzinowego Konkursu” w Galerii 

Niwa zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu - (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Agnieszka Szydło 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Merlin Agnieszka Szydło, w Sosnowcu (41-

219), przy  ul. Białostockiej 26/25, zarejestrowana 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”).  

4. Konkurs odbywa się w dniu 16 września 2017r., Punkt Obsługi Konkursu będzie funkcjonował  

na poziomie „0” w holu głównym Galerii Niwa w godzinach 12:00-19:00. 

5. Zakupy powinny być dokonane w jednym ze sklepów na terenie Galerii w dniu 16.09.2017r. 

oraz zarejestrowane na podstawie paragonu w Punkcie Obsługi Konkursu do godz. 19:00 dnia 

16 września 2017r. 

6. Finał Konkursu oraz wydanie nagród odbędzie się 16 września 2017r. na scenie przed  Galerią 

ok. godz. 19:30. 

7. Z Konkursu wyłączone są:  

a. dowody zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyrobów leczniczych (lekarstw 

i farmaceutyków), zakładów w grach liczbowych i losowych, doładowań typu   

prepaid, doładowań telefonów; 

b. transakcje dokonane w następujących punktach: placówki bankowe, kantory 

wymiany walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, 

prąd, telefon i in. media, raty, kredyty/pożyczki); 

c. transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 

d. transakcje wpłat i wypłat z bankomatów/wpłatomatów. 

W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu, 

o których mowa  powyżej,  łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona 

o wartość tych wyrobów. Jeżeli po odjęciu ww. spełnione zostaną warunki par. 2 poniżej, 

dowód zakupu zastanie dopuszczony do Konkursu. 

 



8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona                      

do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.  

9. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1  ustawy 

z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540  

z późn.zm.).  

 

§2 

DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 

1. Zakup Promocyjny – transakcja zakupu towarów/usług (z uwzględnieniem postanowień par. 

1 pkt 7) opiewająca jednorazowo na minimum  10 zł brutto  potwierdzona paragonem, 

dokonana w dowolnym punkcie usługowo handlowym na terenie  Galerii w czasie trwania 

Konkursu, tj. w dniu 16.09.2017 r. 

2. Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”)- pełnoletnia osoba fizyczna – konsument 

w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną 

dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową” - dokonująca zakupu towarów lub usług w sklepach lub punktach usługowych lub 

stoiskach tymczasowych na terenie Galerii, która spełni warunki określone w niniejszym 

Regulaminie.  

3. Punkt Obsługi Konkursu – punkt obsługiwany przez hostessy, zlokalizowany w holu głównym 

Galerii, informujący o zasadach Konkursu oraz przyjmujący Kupony Konkursowe. 

4. Kupon Konkursowy - kartka z wydrukowanymi rubrykami do wypełnienia, będąca 

potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie. Kupon Konkursowy dostępny będzie w sklepach 

Galerii oraz w Punkcie Obsługi Konkursu. 

5. Zadanie Konkursowe – podanie ilości świeczek znajdujących się na atrapie tortu 

urodzinowego zlokalizowanego przy Punkcie Obsługi Konkursu. 

6. Nagroda – nagroda rzeczowa, w postaci: 

a. I miejsce: telewizor 40” 

b. II miejsce: telewizor 32” 

c. III miejsce: kino domowe 

d. IV miejsce: Laptop Idea Pad 

e. V miejsce: tablet Samsung 

f. VI miejsce: telefon Samsung 

g. VII miejsce: ekspres do kawy 

h. VIII miejsce: czytnik e-booków 



i. miejsca IX – XVIII zestaw: bilet do kina Planet Cinema oraz zaproszenie do restauracji 

KFC.  

7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody 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. 

8. 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 

(małżonkowie, dzieci, rodzeństwo). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno 

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 

 

§3 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, w terminie trwania Konkursu określonym w par. 1, 

punkt 4 i 5, Uczestnik powinien udać się do Punktu Obsługi Konkursu, z uwzględnieniem godzin 

pracy Punktu Obsługi Konkursu. 

2. Uczestnik powinien wypełnić poprawnie Kupon Konkursowy wydany przez sprzedawcę bądź 

hostessę w Punkcie Obsługi Konkursu oraz wykonać Zadanie Konkursowe. 

3. Uczestnik winien przedstawić Kupon Konkursowy wraz z dowodem Zakupu Promocyjnego 

uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie, w celu weryfikacji przez Hostessę. Osoba 

obsługująca Punkt Obsługi Konkursu odnotowuje na Kuponie Konkursowym chwilę jego 

zarejestrowania oraz opieczętuje dowód zakupu, na jego odwrocie. Opieczętowany dowód 

zakupu nie uprawnia do ponownego wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany 

zachować dowód zakupu w trakcie trwania Konkursu. 

4. Za jeden dowód zakupu dokumentujący Zakup Promocyjny Uczestnik ma prawo dokonać 

jednego zgłoszenia w Konkursie. Wielokrotność kwoty 10 zł brutto, na jednym dokumencie 

zakupu nie uprawnia Uczestnika Konkursu do dokonania kolejnego zgłoszenia.  

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, jednak wygrać może tylko jedną 

nagrodę. 



6. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy wytypowali prawidłową lub najbardziej 

zbliżoną do faktycznej ilości świeczek znajdujących się na atrapie tortu urodzinowego. 

W przypadku dwóch takich samych odpowiedzi uprawniających do odbioru nagrody, 

o wygranej decyduje kolejność zgłoszenia, czyli godzina wskazana przez Hostessę  na kuponie 

konkursowym! 

7. W dniu 16.09.2017r. między 19:00 a 19:15 laureaci miejsc I - VIII zostaną powiadomieni 

telefonicznie o wygranej z prośbą o osobistą obecność na finale Konkursu. Zostaną wykonane 

maksymalnie trzy próby połączenia. 

8. Ogłoszenie wyników odbędzie się na scenie zlokalizowanej przed Galerią o godzinie 19:30. 

Laureaci nagrody zostaną wyczytani z imienia i nazwiska. Wydanie nagrody nastąpi 

po zweryfikowaniu Laureata (za okazaniem dowodu osobistego oraz dowodu 

dokumentującego Zakup Promocyjny).  

9. W przypadku nieobecności wyczytanego ze sceny Laureata, jest on uprawniony do odbioru 

nagrody w terminie do 22.09.2017r. w biurze Administracji Galerii Niwa (czynne w godz. 8-16 

od poniedziałku do piątku). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru 

lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny. 

10. W przypadku, gdy Laureat Konkursu  nie przedstawi Organizatorowi dokumentu tożsamości 

potwierdzającego dane osobowe i/lub paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu 

będącego podstawą do wzięcia udziału w Konkursie lub też odmówi podpisania protokołu 

odbioru nagrody, nagroda nie zostanie wydana Zwycięzcy i pozostaje własnością 

Organizatora. 

11. W przypadku, gdy Laureatem Konkursu  zostanie osoba niepełnoletnia w stosunku do której 

spełniono warunek z par. 1 pkt 7, w jego imieniu odbioru nagrody dokonuje opiekun prawny.  

12. Przy odbiorze nagrody Laureat składa podpis na protokole przekazania nagrody, gdzie podaje 

swoje dane osobowe niezbędne do dokonania przez Organizatora  czynności  związanych 

z odprowadzeniem podatku od wygranych tj. imię, nazwisko, adres, PESEL oraz NIP. 

13. Warunkiem otrzymania nagród jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie 

wizerunku zwycięzcy. Zwycięzca zobowiąże się w szczególności udzielić bez prawa 

do wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, wszelkich niezbędnych zezwoleń 

na wykorzystanie utrwalonego wizerunku zwycięzcy w celach reklamowych Galerii Niwa 

i Organizatora. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie wręczania zwycięzcy nagrody. 

Wizerunek zostanie wykorzystany m.in.: na stronie internetowej Galerii i Organizatora, 

oficjalnym profilu Galerii i Organizatora na Facebooku. 

14. Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać 

wymiany nagrody na inną nagrodę. Organizator ani Galeria nie ponosi odpowiedzialności za 



jakość i użyteczność wygranej nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest 

osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

15. W stosunku do nagród, co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wygranych w konkursach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami) 

ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku 

obciążającego zwycięzcę Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest 

na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator Konkursu, który 

jest płatnikiem, przekaże powyższą nagrodę pieniężną bezpośrednio na rachunek właściwego 

urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym 

Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

16. W razie zwrotu towarów zakupionych w ramach zakupów w Galerii Niwa, 

udokumentowanych dowodem zakupu zgłoszonym do Konkursu, powodującym niespełnienie 

przez Uczestnika wstępnego kryterium udziału w Konkursie (a nagroda została wydana), 

nagroda nie należy się Uczestnikowi, a Uczestnik zobowiązany jest zwrócić ją Organizatorowi. 

Obsługa Konkursu będzie stemplowała dowody zakupu celem oznaczenia faktu wydania 

Nagrody.  

17. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami 

Regulaminu. 

 

§4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych  przez Organizatora i/lub Galerię w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora i/lub 

Galerię na potrzeby informowania o wynikach Konkursu.  Na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Administratorem danych 

osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  

2. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żądania zaprzestania przetwarzania przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo 

w Konkursie. 



4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

numeru telefonu lub innych danych osobowych. 

5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię, 

nazwisko, miejscowość) oraz wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych 

i video powstałych podczas Konkursu w środkach masowego przekazu na potrzeby Konkursu, 

w tym na stronie internetowej Galerii oraz fanpage na Facebooku Galerii. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 

wydania nagrody Laureatowi. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata mogą zostać 

wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji 

dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej 

i innych mediach na terenie Polski. 

7. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez 

Organizatora na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.  

§5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu w Punkcie Obsługi Konkursu             

oraz pisemnie drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w §1. Reklamacje nadane                          

w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną                     

do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 16 października 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 Urodzinowy w Galerii 

Niwa”. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu  przysługuje prawo 

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę 

Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania 

reklamacyjnego listem poleconym.  

§6 

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.pl. Przystąpienie do Konkursu, jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją przez Uczestnika Konkursu treści 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. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody 

wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika 

przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, 

o której Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo 

do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 


