REGULAMIN KONKURSU
”Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj nagrody”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu ”Zrób zakupy za minimum 50 zł i wygraj nagrody”
1.

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.

Fundatorami Nagród w Konkursie są Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w
Olsztynie,

4.

Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba
fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub
tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18
lat (osoba pełnoletnia). Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi
związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić
na inne osoby.

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 dzień 14 listopada 2015r w godzinach 19:00-22:00.

7.

Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w biurze
Organizatora znajdującym się na terenie Galerii Warmińskiej, oraz w oznakowanych
punktach informacyjnych Organizatora również znajdujących się na terenie Galerii
Warmińskiej oznaczonych jako stanowiska „Stanowisko konkursowe” lub przy scenie
a także na 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. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w § 1 ust. 4, które w dniu 14
listopada 2015 r. Od 19:00 do godz. 22:00 dokonają zakupów w jednym ze sklepów
lub punktów usługowych oraz w Multikinie na terenie Galerii Warmińskiej na kwotę co
najmniej 50 złotych oraz dokonają zgłoszenia się do udziału w Konkursie poprzez
pobranie i wypełnienie stosownego formularza w formie kuponu konkursowego.
Potwierdzeniem faktu dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia
udziału w Konkursie będzie paragon fiskalny wydany przez którykolwiek ze sklepów
lub punktów usługowych oraz w Multikinie na terenie Galerii Warmińskiej na kwotę co
najmniej 50 zł brutto, w terminie 14-11-2015 w godzinach 19:00 – 22:00.
2. W konkursie nie biorą udziału potwierdzenia transakcji Kantoru.
3. Paragonów na mniejsze kwoty i większe nie można łączyć celem uzyskania kwoty
minimalnej, o której mowa w ust 1.
4. Jeden paragon na kwotę co najmniej 50 zł brutto uprawnia do wzięcia jednego
kuponu konkursowego, który jest numerowany i bierze udział w konkursach o
nagrody finałowe , które odbędą się o godz. 20:30 i 22:00.

5. Kilka paragonów na kwotę min. 50 złotych brutto uprawnia do kilkukrotnego
udziału w jednym z etapów konkursu, pierwszym o 20:30, drugim o 22:00 Udział w każdym etapie jest możliwy kilkukrotnie w trakcie jego trwania za
okazaniem nie zarejestrowanego wcześniej paragonu.
6. Jedna osoba jest uprawniona do wielokrotnego wzięcia udziału w konkursie.
7. Zgłoszenia do Konkursu czyli tzw. Zapisy , przyjmowane będą przez hostessy
przy oznaczonym stanowisku jako „STANOWISKO KONKURSOWE” w terminie
14.11.2015r. od 19:00 do 22:00. Po wypełnieniu przez klienta biletu
konkursowego, hostessa postawi pieczątkę na paragonie, odetnie/oderwie część
biletu z numerem konkursowym, przypnie do niego paragon klienta.
8. Ilość kuponów konkursowych jest ograniczona. O możliwości wzięcia udziału w
konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Konkurs składa się z 2 etapów, których finały odbędą się w dniu 14.11.2015r. w
Galerii Warmińskiej o godz. 20:30 oraz o godz. 22:00.

10. Etap I i II konkursu polega na odczytaniu zwycięskich numerów umieszczonych
na biletach konkursowych i wręczeniu nagród. Na każde losowanie przewidziane
jest po 5 nagród.
11. Zwycięskie numery biletów konkursowych zostaną wyznaczone przez Dyrektora
Zarządzającego Galerii Warmińskiej w dniu trwania konkursu. Zostaną one
zdeponowane w biurze dyrekcji, a Dyrektor Zarządzający jest jedyną osobą, która
zna i wskaże wygrane numery.
12. Po wyczytaniu zwycięskiego numeru, osoba, która posiada bilet konkursowy
wraz z wyczytanym numerem, ma 60 sekund na wejście na scenę i okazanie
biletu konkursowego wraz z paragonem potwierdzającym dokonanie zakupów w
dniu 14-11-2015 między godzinami 19:00 – 22:00 prowadzącemu. W przypadku
braku reakcji ze strony osoby posiadającej zwycięski numer, wyczytany będzie
numer rezerwowy, na którego przejdzie nagroda. Do każdej nagrody będzie
przypisany 1 numer główny oraz 15 numerów rezerwowych.
13. Każdy kupon konkursowy ma unikalny numer.
III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:
Konkurs 1
1) Żelazko systemowe Philips
2) Express do kawy Tchibo wraz z zapasem kawy
3) Konsola XBOX
4) Laptop ASUS
5) TV 40" LED Full HD Philips
Konkurs 2:
6) Żelazko systemowe Philips
7) Odkurzacz iRobot
8) Tablet Samsung Galaxy TAB
9) TV 40" LED Full HD Philips
10) Thermomix
2. Uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody. Jeżeli
Uczestnik konkursu wygrał już nagrodę, a następnie okaże się, że do innej
nagrody przypisano numer jego innego biletu konkursowego, wówczas
w miejsce numeru tego uczestnika, ogłoszony zostanie kolejny numer
rezerwowy. Uczestnik nie ma prawa wyboru nagrody, lecz przypada mu

pierwsza z nagród

w odniesieniu do której ogłoszono numer jego biletu

konkursowego.
3. 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.
IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1.

Z ramienia Organizatora – Dyrektor Zarządzający Galerii Warmińskiej wybiera
zwycięskie numery biletów konkursowych. Do każdej nagrody przypisany
będzie 1 numer główny oraz 15 numerów rezerwowych. Wybór numeru
konkursowego

z ramienia Organizatora poprzez Dyrektora Zarządzającego

Galerii Warmińskiej jest ostateczny i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez
prowadzącego poprzez ustne wyczytanie zwycięskich numerów na scenie.
3. Nagrody będą do odbioru jedynie osobiście w dniu i godzinach Konkursu, po
okazaniu opieczętowanego przez hostessy paragonu na dokonane zakupy w dniu
14-11-2015 pomiędzy godzinami 19:00 – 22:00 wraz z kuponem konkursowym
zawierającym wylosowany numer.
4. Wskutek nieodebrania Nagrody w dniu konkursu, Zwycięzca Konkursu traci
prawo do otrzymania Nagrody, która przechodzi na kolejnego uczestnika z
wylosowanym kuponem konkursowym.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na
jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność
Organizatora.
7. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11 % wartości nagrody rzeczowej 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.
8. Uczestnik Konkursu powinien zachować paragon fiskalny ostemplowany
pieczątką okolicznościową wraz kuponem konkursowym, celem przedstawienia
ich Komisji podczas Finału Konkursu.

9. Do wygrania i odebrania nagrody niezbędna jest osobista obecność Uczestnika
Konkursu, który posiada kupon konkursowy i ostemplowany paragon fiskalny
na kwotę min. 50 zł brutto na dokonane zakupy w dniu 14-11-2015 w godz.
19:00 – 22:00, uprawniający do otrzymania nagrody, oraz niezależnie od
zapisów ust. 8, posiadanie przez Uczestnika Konkursu dowodu tożsamości lub
innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Uczestnika
Konkursu.
10. W razie nie stawienia się na scenie osoby posiadającej zwycięski kupon
konkursowy, pomimo ustnego zaproszenia i upływu 60 sekund, prowadzący
wyczyta numer rezerwowy i wskaże nowego zwycięzcę.
11. Czynności opisane w ust. 10, prowadzący będzie powtarzał do czasu zgłoszenia
się osoby, spełniającego łącznie wszystkie wymogi określone w Regulaminie lub
do wyczerpania liczby Uczestników.
12. W razie nie stawienia się na scenie osoby posiadającej zwycięski kupon
konkursowy w pierwszym etapie Konkursu o 20:30, pomimo wyczerpania się
numeru głównego oraz wszystkich numerów rezerwowych, nagroda przechodzi
do drugiego etapu Konkursu o 22:00.
13. W razie nie stawienia się na scenie osoby posiadającej zwycięski kupon
konkursowy w drugim etapie Konkursu o 22:00,

pomimo wyczerpania się

numeru głównego oraz wszystkich numerów rezerwowych, nagroda przechodzi
na własność Galerii Warmińskiej.
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).

