REGULAMIN KONKURSU
”Wielkanoc w Galerii Warmińskiej”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu ”Wielkanoc w Galerii Warmińskiej”
jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1, 10-242 Olsztyn,
NIP: 7393848557, zwaną dalej „Partnerem” reprezentowaną przez: Łukasza
Wiercińskiego – Prezesa Zarządu (zwana w dalszej części Regulaminu
„Organizatorem”).

2.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs będzie
przeprowadzony na terenie największego kompleksu wielofunkcyjnego o nazwie
Galeria Warmińska w Olsztynie przy ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn (dalej: „Galeria
Warmińska”) i będzie ogłaszany na stronie internetowej www.galeriawarminska.pl.

3.

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie,

4.

Uczestnikiem Konkursu mogą być Szkoły Podstawowe z Olsztyna, które przekażą
osobiście lub drogą e-mailową na adres sekretariat@galeria-warminska.pl wypełniony
formularz uczestnictwa w Konkursie do dnia 07.03.2016r. Do konkursu może przystąpić
maksymalnie 10 szkół. O przyjęciu szkoły do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

5.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również
podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem.
W Konkursie nie mogą również brać udziału podmioty prowadzące działalność na
terenie Galerii Warmińskiej (Najemcy) oraz pracownicy zatrudnieni w tych podmiotach
(Najemców), a także osoby świadczące na rzecz tych podmiotów stałą pracę na
podstawie innej niż umowa o pracę.

6.

Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 19 marca od godziny 10:00 do 30 marca do
godziny 21:00, 2016r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 31 marca o godzinie
14:00 w pasażu Galerii Warmińskiej.

7.

Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w biurze
Galerii Warmińskiej oraz na stronie www.galeria-warminska.pl.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego
regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.

9.

Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w
niniejszym Regulaminie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia - w Konkursie mogą wziąć udział tylko publiczne oraz niepubliczne szkoły
podstawowe, które zlokalizowane są na terenie Olsztyna, które dostarczą osobiście do
sekretariatu

Galerii

Warmińskiej

lub

drogą

e-mailową

na

adres

sekretariat@galeriawarminska.pl, wypełniony formularz uczestnictwa w konkursie
„Wielkanoc w Galerii Warmińskiej”. Organizator poinformuje wszystkie zgłoszone szkoły
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do konkursu.
2. Zasady konkursu – aby wziąć udział w konkursie, każda ze szkół wybierze maksymalnie
20 uczniów, którzy w dniach 14-18.03.2016, w dowolny sposób przyozdobią
styropianową pisankę o wymiarach 1,5m x ok 1m. Pisanki zostaną dostarczone do szkół
przez Organizatora. Każda ze szkół otrzyma 1 styropianową pisankę i ozdobi ją we
własnym zakresie i własnym obiekcie.
3. Wszelkie ozdoby użyte do dekorowania pisanki, szkoły organizują we własnym zakresie
i nie będą żądały od Organizatora zwrotu kosztów poniesionych na materiały niezbędne
do wykonania ozdób.
4. Pisanki zostaną odebrane ze szkół przez Organizatora w dniu 18.03.2016r. i dostarczone
na teren Galerii Warmińskiej.
5. Pisanki zostaną ustawione w pasażu Galerii Warmińskiej z informacją, która szkoła jest
autorem danej pisanki.
6. Zdjęcie każdej pisanki wraz z nazwą szkoły, która jest autorem pisanki, zostanie
umieszczona na profilu Galerii Warmińskiej na Facebooku. Konkurs zwycięży szkoła,
której zdjęcie otrzyma najwięcej polubień w dniach od 19.03. od godziny 10:00 do 30.03
do godziny 21:00 2016r. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani
administrowany

przez

Facebook,

jak

również

Facebook

nie

ponosi

żadnej

odpowiedzialności w związku z organizacją konkursu.

III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest Laptop o wartości 2500zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na
nagrodę pieniężną w postaci bonów zakupowych Galerii Warmińskiej w
wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn
od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.
3. Szkoła, która zwycięży konkurs, zostanie poinformowana o przyznaniu Nagrody
drogą e-mailową.
4. Nagroda będzie do odbioru jedynie przez przedstawiciela zwycięskiej szkoły
podstawowej w dniu 31.03.2016r. o godzinie 14:00 na pasażu Galerii
Warmińskiej.

5. Wskutek nieodebrania Nagrody w dniu konkursu, Zwycięzca Konkursu traci
prawo do otrzymania Nagrody.
6. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 2 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność
Organizatora.
8. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 10 % wartości nagrody celem uiszczenia podatku od nagród, która
zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu
Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie nagród
odbywa się protokołem.
V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU
1. Uczestnicy

Konkursu,

podając

swoje

dane

osobowe,

wyrażają

zgodę

i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla
celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie
usprawiedliwionych

celów

Organizatorów,

w

szczególności

w

celach

marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub
pocztową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych
osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny,
ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Użytkownik ma w każdej
chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz
prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr
101., poz. 926 ze zm.).
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć
oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności

każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji konkursu przez
Organizatora.
VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają iż zapoznali się z regulaminem a
co za tym idzie wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w
szczególności przyznawania Nagród nie mogą być składane.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich,
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych
danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą prawa do nagrody.
4. Organizatorzy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

powstałe

szkody

spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z
udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania
Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności
sprzecznej z Regulaminem.
2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu w żadnym
przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród określonych w Regulaminie i
obejmuje wyłącznie winę umyślną.
3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z
warunkami Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub
nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z
wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za działania i zaniechania
której Organizator odpowiada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy
producenta.

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a
materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter
informacyjny.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w
tym siły wyższej.
9. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie
jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią
promocyjną", których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 r. Nr 201 poz.
1540).

