REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”
§1
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje mają przedstawione poniżej znaczenie:
1) Organizator – Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź),
przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117, posiadająca NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250;
2) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”, którego
zasady określa niniejszy regulamin;
3) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
4) Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w par. 3 ust. 1 i par. 4 Regulaminu;
5) Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
6) Nagroda – Nagrody wymienione w par. 5 Regulaminu;
7) Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe będące warunkiem prawidłowego udziału w Konkursie,
z zastrzeżeniem zasad określonych w par. 4;
8) Produkt promocyjny – wszystkie produkty dostępne w sprzedaży na terenie centrum handlowego Galeria
Krotoszyńska, zakupione w okresie trwania Konkursu, za wyjątkiem: napojów alkoholowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2016 r., poz. 487), produktów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 957), leków, produktów i
usług kantoru oraz banku, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz
dokonane w dowolnym punkcie, transakcji dokonanych w punkcie lotto i zakładach bukmacherskich, spłat rat
kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych oraz
zestawów startowych i doładowań uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych lub usług
audiowizualnych typu pre-paid;
9) Sprzedaż promocyjna – sprzedaż Produktów promocyjnych w okresie trwania Konkursu, tj. od dnia 14.12.2017
r. do dnia 22.12.2017 r.;
10) Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT potwierdzająca zakup promocyjny. Za ważny Dowód zakupu uznaje
się czytelny, niezniszczony, paragon lub fakturę VAT, wystawioną na osobę fizyczną, dokumentującą zakup
Produktu promocyjnego oraz wystawiony przez sklep należący do centrum handlowego Galeria Krotoszyńska;
11) Zakup promocyjny – zakup Produktu/ów promocyjnego/ych w dniach, w których obowiązuje Sprzedaż
promocyjna, udokumentowany Dowodem zakupu;
12) Stoisko promocyjne – oznaczone miejsce w centrum handlowym Galeria Krotoszyńska, czynne w okresie
Sprzedaży promocyjnej, w którym wyznaczone hostessy będą obsługiwać Uczestników Konkursu, zgodnie z
niniejszym Regulaminem;
13) Gra puzzle – gra w formie układanki obrazkowej, polegająca na układaniu elementów tak, aby powstał cały
obraz. Zasady gry: gra puzzle składa się z 6 (słownie: sześciu) różnych obrazków, spośród których Uczestnik
może wybrać ten, który będzie układał. Po dokonaniu wyboru obrazka, poszczególne jego elementy zostają
rozsypane
i pomieszane. Grający układa elementy poprzez ich przeciąganie na ekranie infokiosku. Zadaniem grającego jest
ułożenie wszystkich elementów układanki w jak najkrótszym czasie, tworząc pełny obraz;
14) Infokiosk – urządzenie zlokalizowane przy Stoisku promocyjnym umożliwiające Uczestnikom wzięcie udziału
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest na terenie centrum handlowego Galeria Krotoszyńska, mieszczącego się przy ul.
Słodowej 13 w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn), w godzinach otwarcia galerii, tj. od poniedziałku do soboty
między godz. 09:00, a godz. 21:00 i w niedziele między godz. 10:00, a godz. 20:00. Właścicielem centrum
Strona 1 z 11
Regulamin konkursu „Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”

handlowego Galeria Krotoszyńska jest Spółka KSH Invest sp. z o. o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Rolnej
7a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382302, posiadająca NIP 7851790460.
2. Konkurs trwa od dnia 14.12.2017 r. do dnia 22.12.2017 r., przy czym czynności związane z rozpatrywaniem
reklamacji zakończą się najpóźniej w dniu 19.01.2018 r.
3. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.).
4. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie, na zasadach określonych w par. 4 Regulaminu, biorą udział, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, które
spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
3) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie akceptują jego postanowienia.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, centrum handlowego Galeria
Krotoszyńska, właściciela galerii handlowej oraz inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci
przysposobione. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego
zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Konkursie
na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do Nagród w Konkursie.
§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie oraz w okresie od dn. 14.12.2017 r. do dn. 22.12.2017 r. spełnić następujące warunki:
1) dokonać jednorazowego Zakupu promocyjnego na kwotę minimum 50,00 zł brutto, zgodnie z par. 1 ust. 8
Regulaminu, w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej. Zakup Produktów promocyjnych winien być
potwierdzony oryginalnym Dowodem zakupu, który należy zachować do końca trwania Konkursu;
2) zgłosić się do Stoiska promocyjnego z Dowodem zakupu. Paragon potwierdzający dokonanie Zakupu
promocyjnego należy rejestrować na Stoisku promocyjnym przy pomocy wyznaczonych do tego celu hostess.
Po zarejestrowaniu Dowodu zakupu, każdy paragon zostaje odpowiednio oznakowany na odwrocie za
pomocą specjalnej pieczątki i podpisu hostessy i jest wykluczony z ponownej rejestracji;
3) przedłożyć hostessie dowód tożsamości oraz podpisać oświadczenie uczestnika Konkursu (dalej:
„Oświadczenie”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Po wykonaniu
powyższych czynności Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Jednorazowe nabycie Produktu lub produktów promocyjnych na kwotę minimum 50,00 zł brutto uprawnia
Uczestnika do jednorazowej Gry w puzzle. Uczestnik może wziąć udział w Grze kilkukrotnie, pod warunkiem, że
dokona kolejnych Zakupów promocyjnych zgodnie z ust. 1 powyżej i ponownie zgłosi się do Stoiska
promocyjnego z kolejnym paragonem. Zastrzega się, iż pomimo posiadania paragonu potwierdzającego Zakup
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promocyjny na łączną kwotę większą niż 50,00 zł brutto lub będącą jej wielokrotnością, Uczestnikowi przysługuje
wyłącznie jedna Gra w Konkursie, czyli jednorazowa Gra w puzzle.
3. Zastrzega się, iż w ciągu jednego dnia Uczestnik ma prawo do maksymalnie dwóch Gier, pomimo posiadania
większej ilości spełniających warunki Regulaminu Dowodów zakupu.
4. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Gry w puzzle tego samego dnia, z którego pochodzi Dowód zakupu
Produktu lub produktów promocyjnych lub dnia następnego. Zastrzega się, iż rejestracja w Konkursie za
pośrednictwem paragonu, który pochodzi z innego dnia Konkursu, niż dzień przystąpienia do Gry lub dzień
poprzedzający rejestrację, nie zostanie przyjęta.
5. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu
warunków określonych powyżej.
§5
NAGRODY
1. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 94 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery) Nagród:
1) Nagroda I stopnia – 9 (słownie: dziewięć) bonów prezentowych, do wykorzystania w sklepach na terenie
Galerii Krotoszyńskiej, o wartości jednostkowej 100,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 11,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej;
2) Nagroda II stopnia – 36 (słownie: trzydzieści sześć) bonów prezentowych, do wykorzystania w sklepach na
terenie Galerii Krotoszyńskiej, o wartości jednostkowej 50,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 6,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej;
3) Nagroda III stopnia – 45 (słownie: czterdzieści pięć) bonów prezentowych, do wykorzystania w sklepach na
terenie Galerii Krotoszyńskiej, o wartości jednostkowej 20,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 2,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej;
4) Nagroda dodatkowa I stopnia – 1 (słownie: jeden) bon prezentowy, do wykorzystania w sklepach na terenie
Galerii Krotoszyńskiej, o wartości jednostkowej 200,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 22,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust 4 i 5 poniżej;
5) Nagroda dodatkowa II stopnia – 3 (słownie: trzy) bony prezentowe, do wykorzystania w sklepach na terenie
Galerii Krotoszyńskiej, o wartości jednostkowej 150,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 17,00 zł brutto, przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego, zgodnie z ust. 4 i 5 poniżej.
2. Łączna wartość puli Nagród w Konkursie wynosi 4 728,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia
osiem złotych zero groszy).
3. Pula Nagród jest ograniczona i określona w ust. 1 powyżej oraz uzależniona jest od dnia, w którym Uczestnik
dokona Zakupu promocyjnego i zarejestruje w sposób wskazany w Regulaminie swój udział w Grze. Po
wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Konkursu nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po
spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania
jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Laureat Konkursu nie może przenieść praw do Nagrody na osoby
trzecie.
5. Przychód uzyskany z tytułu Nagród w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10%
wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.). Płatnikiem podatku, o którym mowa powyżej, jest Organizator.
Przed wydaniem Nagrody, Organizator pobierze od każdego Laureata Nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na
konto właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota podatku zostanie
pobrana
z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, do czego Uczestnik upoważnia
Organizatora.
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6. Bony prezentowe, do wykorzystania w sklepach na terenie Galerii Krotoszyńskiej, ważne są od pierwszego dnia
Konkursu przez 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni.
§6
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1. Po wykonaniu czynności, określonych w par. 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do wzięcia udziału w Konkursie, czyli Grze w puzzle.
2. Celem wzięcia udziału w Konkursie za pośrednictwem Infokiosku, Uczestnik powinien wykonać następujące
czynności w podanej poniżej kolejności:
1) udać się do Infokiosku zlokalizowanego przy Stoisku promocyjnym i po wyrażeniu przez Uczestnika zgody
na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik otrzymuje możliwość Gry w puzzle;
2) podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, aktywny numer telefonu i numer paragonu;
3) zapoznać się z niniejszym Regulaminem, zasadami Gry w puzzle i potwierdzić powyższe okoliczności
poprzez kliknięcie na ekranie dotykowym Infokiosku lub w inny sposób wskazany przez Organizatora;
4) wybrać obrazek, który Uczestnik będzie układał w Grze spośród grafik dostępnych na ekranie. Na ekranie
Infokiosku pojawia się 6 (słownie: sześć) obrazków, każdy z przypisanym numerem od 1 do 6. Po wybraniu
określonego obrazka, jest on widoczny w powiększeniu na ekranie Infokiosku przez 3 sekundy (słownie:
trzy);
5) ułożyć wybraną układankę. Po zniknięciu powiększonego obrazka rozpoczyna się Gra. Puzzle są rozsypane,
a Uczestnik musi jak najszybciej ułożyć układankę. Jego czas jest zliczany, a Nagroda zależy od uzyskanego
przez Uczestnika czasu. Uczestnicy, którzy w czasie 2 (słownie: dwóch) minut nie ułożą pełnego obrazka,
zostają zdyskwalifikowani i muszę zakończyć Grę. Po zakończeniu Gry w puzzle na ekranie wyświetli się
informacja o uzyskanym przez Uczestnika Konkursu czasie. Czasy uzyskane przez Uczestników trafiają do
rankingu Konkursu. Dokładność mierzenia czasu podana jest w formacie mm:ss,0.
3. W Konkursie Nagrody przyznawane są za okresy dzienne, począwszy od 14.12.2017 r. do 22.12.2017 r. Ilość
i wartość nagród dostępnych do wygrania w określonym dniu Konkursu, przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Data
14.12.2017
r.
15.12.2017
r.
16.12.2017
r.

17.12.2017
r.

18.12.2017
r.
19.12.2017
r.
20.12.2017

Ilość i rodzaj Nagród przewidzianych w danym dniu Konkursu
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
DODATKOWO:
1 x Nagroda dodatkowa I stopnia
3 x Nagroda dodatkowa II stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
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r.
21.12.2017
r.
22.12.2017
r.

4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia
1 x Nagroda I stopnia
4 x Nagroda II stopnia
5 x Nagroda III stopnia

4. Otrzymanie Nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji Uczestników Konkursu.
Czas dla Uczestnika Gry jest mierzony za pomocą tego samego licznika dla wszystkich Uczestników, z
zastrzeżeniem, iż nieprzekraczalny czas na ułożenie puzzli nie może być dłuższy niż 2 (słownie: dwie) minuty. W
takim przypadku Uczestnik nie zostaje sklasyfikowany w rankingu.
5. Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i uzyska odpowiednio krótki czas
w Grze w puzzle, uprawniony jest do otrzymania Nagrody. Uczestnicy nagradzani są za uzyskanie określonego
czasu, w poszczególnych dniach, w ustanowionych progach czasowych, zgodnie z opisem poniżej.
6. W dniach: 14.12, 15.12, 16.12, 18.12, 19.12, 20.12, 21.12, 22.12. 2017 r.:
1) uzyskanie czasu równego bądź krótszego niż 15,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody I stopnia;
2) uzyskanie czasu w przedziale między 15,1, a 22,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody II stopnia;
3) uzyskanie czasu w przedziale między 22,1, a 30,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody III stopnia;
4) uzyskanie czasu równego bądź dłuższego niż 30,1 sekundy nie uprawnia do odbioru Nagrody.
7. W dniu 17.12.2017 r.:
1) uzyskanie czasu równego bądź krótszego niż 13,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody dodatkowej I stopnia;
2) uzyskanie czasu w przedziale między 13,1, a 15,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody dodatkowej II
stopnia;
3) uzyskanie czasu w przedziale między 15,1 a 18,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody I stopnia;
4) uzyskanie czasu w przedziale między 18,1, a 22,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody II stopnia;
5) uzyskanie czasu w przedziale między 22,1, a 30,0 sekund uprawnia do odbioru Nagrody III stopnia;
6) uzyskanie czasu równego bądź dłuższego niż 30,1 sekundy nie uprawnia do odbioru Nagrody.
8. Czas mierzony jest wyłącznie na urządzeniu, na którym przeprowadzany jest Konkurs, z dokładnością do 0,1
sekundy.
9. Nagrodę wygrywa ten Uczestnik, który wykonana zadanie konkursowe, zgodnie z par. 6 ust. 2, jego czas
będzie się mieścił w którymkolwiek przedziale czasowym kwalifikującym go do Nagrody, a pula poszczególnych
Nagród nie będzie danego dnia wyczerpana przez innych Uczestników Konkursu. Przed rozpoczęciem Gry,
hostessa informuje, ile Nagród pozostało w danym dniu do wygrania, z podziałem na kategorie.
10. Nagrody niewykorzystane danego dnia, zwiększają pulę Nagród dnia następnego.
11. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1) nie dopełni któregoś z warunków Regulaminu, lub,
2) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody.
12. Organizator sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się
z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
§7
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody wydawane są Laureatom bezpośrednio po zakończonej Grze przez hostessę, w dniu wzięcia udziału
w Konkursie, z zachowaniem zasad wymienionych w par. 6 ust. 5.

Strona 5 z 11
Regulamin konkursu „Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”

2. Podczas wręczania Nagrody, hostessa przekaże Laureatowi protokół odbioru/wydania Nagrody (zwany dalej
„PON”), który przed odbiorem Nagrody Laureat Konkursu winien jest podpisać. W przypadku odmowy przez
Laureata Konkursu podpisania PON, hostessa ma prawo nie wydać Nagrody, a Nagroda taka pozostanie do
dyspozycji Organizatora. PON stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§8
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. O wniesieniu reklamacji decyduje data wpływu do Organizatora.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać w trakcie trwania Konkursu, a reklamacje dotyczące
Nagród, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Nagrody.
3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich Uczestników Konkursu. W przypadku nie
uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed
sądem powszechnym.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
Konkursu, przyczynę reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to zawiadomienie
Uczestnika o wyniku reklamacji).

§9
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Dane osobowe Laureatów Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. Każdy z Laureatów Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu oraz wydania Nagród.
3. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator:
Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź), przy ul.
Konstantynowskiej 34 lok. 117, posiadająca NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin
Konkursu
dostępny
jest
na
Stoisku
promocyjnym,
pod
https://www.ambasadamarek.pl/regulaminy/gk/regulamin.pdf, jak również w siedzibie Organizatora.

adresem

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
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3. Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu w stosunku do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Treść zgody obowiązkowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Konkurs
Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”. Przetwarzanie danych podanych poniżej następuje zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych
osobowych, jest Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź), przy
ul. Konstantynowskiej 34 lok. 117, posiadająca NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje
mi prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, jak również usunięcia. Oświadczam, że nie jestem
pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, centrum handlowego Galeria Krotoszyńska oraz właściciela
centrum handlowego, jak również najbliższym członkiem ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci oraz dzieci przysposobione.
Oświadczam, iż jestem pełnoletni/a, a także akceptuję wszelkie zapisy Regulaminu Konkursu urządzanego pod nazwą
„Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ”.
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Miejscowość, data, pieczęć i podpis Organizatora

Lista Uczestników Konkursu
Data udziału w
Konkursie

Imię i nazwisko
Uczestnika

Ulica, numer ulicy i
mieszkania

Kod pocztowy i
miejscowość

Aktywny numer
telefonu

Zgoda obowiązkowa
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY (PON)
NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: Konkurs Świąteczny KUPUJ GRAJ WYGRYWAJ
ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek
TYP AKCJI: GRA W PUZZLE
RODZAJ: GRA NIELOSOWA
OŚWIADCZENIE LAUREATA (ZGODA OBOWIĄZKOWA)
Przyjmuję do wiadomości, iż dodatkowa nagroda pieniężna, przyznana wraz z przedmiotową Nagrodą, zostanie
w całości przeznaczona na podatek dochodowy od Nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego
odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
a w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
2032 ze zm.).
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
Organizator oświadcza, iż dokonuje potrącenia należności z tytułu podatku od Nagrody z przysługującej Laureatowi
kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej. Podanie danych osobowych w PON jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
otrzymania Nagrody. Protokół Laureat winien jest osobiście podpisać. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie
Nagrody nie będzie możliwe.
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Miejscowość, data, pieczęć i podpis Organizatora

Lista Laureatów Konkursu
Data odbioru Nagrody

Wartość wygranej karty
prezentowej

Imię i nazwisko
Laureata

Aktywny numer
telefonu

Zgoda obowiązkowa
(czytelny podpis)

Zgoda dobrowolna
(czytelny podpis)
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Potwierdzam odbiór Nagrody w Konkursie własnoręcznym podpisem. Nagrodę odebrałem/am osobiście.
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