R E G U L A M I N KO N K U R S U
Różane wyzwanie
§1
KONKURS
Konkurs „Różane wyzwanie ”, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest
skierowany do pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Klientów sklepów lub
punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie CH Inbag, przy ul. Plac Szarych Szeregów 1,
59-800 Lubań (zwanego dalej „Centrum Handlowe”).
Regulamin zezwala na udział w Konkursie osobom niepełnoletnim, jednak w takim przypadku konieczna
jest zgoda opiekuna prawnego nieletniej osoby, udokumentowana podpisem na Formularzu
Konkursowym.
Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej 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
ORGANIZATOR
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, zwana dalej
"Organizatorem".
§3
OBSZAR I CZAS TRWANIA
Konkurs jest organizowany na terenie CH Inbag w Lubaniu przy ul. Plac Szarych Szeregów 1.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2018r o godzinie 12:00 i trwa do godziny 18:00 (Okres ten zwany
jest dalej „Czasem trwania Konkursu).

-1-

§4
UCZESTNICY KONKURSU
1.
Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna – konsument
w rozumieniu art. 221 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
Centrum
Handlowego
Inbag,
która
spełni
warunki
określone
w paragrafie 5.
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
oraz wypisać Oświadczenie Opiekuna Prawnego znajdujące się na Stoisku Obsługi Konkursu.
3.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów
organizujących Konkurs, pracownicy CH Inbag , pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz
pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego z Centrum Handlowego oraz członkowie najbliższych rodzin
wskazanych powyżej osób (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo).
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
uprawniającego go do udziału w Konkursie.
§5
ZASADY KONKURSU
Celem Konkursu jest promowanie zakupów dokonywanych przez Klientów Centrum Handlowego.
Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi:
1.
Czytelnie wpisać swoje dane osobowe w przygotowanym formularzu konkursowym.
2.
Wykonać zadanie konkursowe, czyli: oszacować ilość róż znajdujących się na grafice konkursowej
oraz na stanowisku konkursowym.
3.
W czasie trwania Konkursu Uczestnik może przedstawić dowolną ilość uzupełnionych kuponów,
z zastrzeżeniem, że każdy kupon rejestrowany jest na podstawie odrębnego paragonu oraz
z zastrzeżeniem, że jedna osoba może wygrać jedynie jedną nagrodę.
4.
Po zakończeniu Konkursu, w dniu 14.02.2018r., Komisja Konkursowa sprawdzi wszystkie
Formularze i wytypuje Laureatów, którzy podali prawidłową lub najbardziej zbliżoną do prawidłowej,
ilość róż.
5.
W przypadku dwóch lub więcej takich samych odpowiedzi, o wygranej decyduje kolejność
zgłoszeń w konkursie.
§6
NAGRODY W KONKURSIE
Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci :
-zaproszeń/ voucherów do kawiarni PasjaCafe.
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§7
ODBIÓR NAGRÓD
1.
Wytypowanie Laureatów Konkursu odbędzie się w dniu 14.02.2018r tj. , po zakończeniu
Konkursu, zgodnie z powyższymi zapisami.
2.
W dniu 14.02.2018r, Organizator poinformuje telefonicznie zwycięzców o wygranej. Zwycięzca
będzie mógł zgłosić się po odbiór nagrody w terminie do 22.02.2018 r. do Administracji CH Inbag
w godzinach 8-16
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.
Nagrody będą wydawane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Za wygrane Nagrody nie
przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na inną Nagrodę. Nagroda
nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Uczestnika. Organizator 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). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia
Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani wymianie na nową.
6.
W przypadku, kiedy laureatem jest osoba niepełnoletnia, odbioru nagrody może dokonać jedynie
w obecności opiekuna prawnego, który w imieniu Laureata podpisze wszelkie niezbędne oświadczenia.

§8
UCZESTNIK KONKURSU ORAZ OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU,
W PRZYPADKU ODBIORU NAGRODY
1.
Wyraża zgodę na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego
wizerunku oraz imienia i nazwiska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych
Organizatora w szczególności na reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie oraz na
wszystkich dostępnych polach eksploatacji.
2.
Wyraża zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i publiczne wykorzystanie wizerunku w postaci
wykonania przez Organizatora zdjęcia fotograficznego na wszystkich dostępnych polach eksploatacji.
§9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamacje mogą być zgłaszane zawsze w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu osobiście
w Punkcie Obsługi Konkursu, oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres Organizatora wskazany w
paragrafie 2. Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane,
jeżeli wpłyną do siedziby Organizatora nie później niż do dnia 28.02.2018r. 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: „Różane wyzwanie”. Rozpatrywanie
reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
3.
Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania
reklamacyjnego- listem poleconym, priorytetowym.
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§10
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. 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.
5.
Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361).
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające
z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

-4-

