
Regulamin konkursu 

 „Bilety zbierasz- wycieczkę do Paryża odbierasz” 

 

§1 Organizator, miejsce i czas trwania konkursu 

 

1.1 Organizatorem Konkursu jest Iwona Woźniczka- Howis EVMAKER (zwana dalej 

Organizatorem). 

1.2 Konkurs będzie odbywał się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Galerii Sanowa w 

Przemyślu (zwaną dalej Galerią). 

1.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, P.A. NOVA 

Management Sp. z o.o. oraz w podmiotach prowadzących działalność na terenie Galerii  (najemców, 

dzierżawców itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy. 

1.4 Konkurs będzie trwał od 1.02.2017r.  do 11.02.2017r. 

1.5 Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

1.6 Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa w Konkursie rozstrzyga Organizator. 

1.7 Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) i 

będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanego Konkursu. Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia 

danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Podanie 

danych jest dobrowolne. 

1.8 Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu 

(dalej: Komisja). W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel Galerii. 

 

§2 Udział i zasady Konkursu 

 

I ETAP KONKUSU 

2.1 Uprawnionym do wzięcia udziału w Konkursie jest każdy pełnoletni (na dzień rejestracji 

paragonu) klient Galerii. 

2.2 Każdy z Uczestników aby wziąć udział w Konkursie powinien wykonać zakupy na terenie 

Galerii w dniach od 01.02.2017r. do 11.02.2017r. o minimalnej wartości 100,00 zł. Uczestnik może  

połączyć maksymalnie dwa paragony, aby udokumentować dokonanie zakupów na powyższą 

minimalną kwotę. Z Konkursu wykluczone są paragony dokumentujące zakupy w markecie 

Kaufland oraz kantorze, a także paragony (potwierdzenia) dokumentujące skorzystanie z 

bankomatów i wpłatomatów. 

2.3 Paragony należy zgłaszać do  punktu obsługi Konkursu w godzinach jego funkcjonowania, czyli 

od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00- 21.00 oraz w niedzielę w godzinach od 10.00- 

20.00, w celu uzyskania specjalnego Biletu. Bilet składa się z dwóch części. Jedną z części biletu 

odcina hostessa w celu wydania potwierdzenia otrzymania biletu, drugą wrzuca do urny. Każdy z 

biletów ma przyporządkowany numer biletu, który znajduje się na jego dwóch częściach. Podczas 

finału dnia 12.02.2017r o godzinie 17.00 Klient jest proszony o przybycie z  swoimi  biletami w 

celu weryfikacji zgodności. 

2.4 Każdy paragon o minimalnej wartości 100,00 zł bądź dwa paragony, których łączna wartość to  

minimum wartości 100,00 zł uprawniają do otrzymania jednego Biletu, nawet gdy wartość na 

paragonie lub dwóch paragonach będzie stanowiła wielokrotność kwoty 100,00 zł. 

2.5 Hostessa przy wydawaniu Biletu spisuje dane Klienta (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania/miasto), numer paragonu, sklep oraz kwotę, na którą zostały wykonane zakupy oraz 

przekazuje Uczestnikom wypełniony formularz, który należy podpisać. Hostessa ma również 

obowiązek oznaczyć paragony jako wykorzystane specjalna pieczątką. 

II ETAP KONKURSU 



2.6 Do drugiego etapu Konkursu zostaje zakwalifikowanych sześciu (6) Uczestników, którzy w 

dniach od 1.02.2017r. do 11.02.2017r. zbiorą największą liczbę Biletów. 

2.7 O przejściu do kolejnego etapu Uczestnicy zostaną poinformowani dnia 12.02.2017r. o godzinie 

17.00, podczas wydarzenia walentynkowego organizowanego w Galerii. 

2.8 W przypadku dwóch bądź większej liczby Uczestników, którzy zebrali identyczną liczbę 

Biletów, wygrywa Uczestnik, który po sumowaniu wszystkich paragonów wykonał zakupy na 

wyższą kwotę. 

2.9 II etap Konkursu odbędzie się dnia 12.02.2017r. o godzinie 17.00, po ogłoszeniu 

zakwalifikowanych Uczestników do II etapu Konkursu. 

2.10 Warunkiem zakwalifikowanych Uczestników do przystąpienia do II etapu Konkursu jest 

okazanie zebranych biletów, okazanie paragonów wykonania zakupów oraz zaproszenie na finał 

dnia 12.02.2017r. o godzinie 17.00 osoby towarzyszącej do wspólnej gry o nagrody główne. 

2.11 Jeżeli Uczestnik dnia 12.02.2017r o godzinie 17.00 w Galerii Sanowa po trzy krotnym 

wyczytaniu nie zgłosi się do II etapu Konkursu w jego miejsce wybierany jest kolejny Uczestnik z 

listy, który zebrał w kolejności największą liczbę biletów. 

2.12 W przypadku kiedy Uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu nie okaże zebranych 

biletów, paragonów bądź nie stawi się z osobą towarzyszącą dnia 12.02.2017r o godzinie 17.00 w 

Galerii Sanowa, w jego miejsce wybierany jest kolejny Uczestnik z listy, który zebrał w kolejności 

największą liczbę biletów.   

2.13 Zadaniem konkursowym Uczestników oraz osób towarzyszących będzie Quiz pt: „Jak dobrze 

się znamy???”, który polega na odpowiadaniu na pytania Konferansjera dot. Uczestnika bądź osoby 

towarzyszącej np.: „ Jak ma na II imię Twoja osoba towarzysząca?, Jaki jest ulubiony serial Twojej 

osoby towarzyszącej? itp” Pary zapisują swoje odpowiedzi na kartkach w ciągu 30 sekund. 

2.14 Pary, które zdobędą najwięcej poprawnych odpowiedzi wygrywają nagrody w kolejności: 

 I MIEJSCE - Voucher na wycieczkę do Paryża dla 2 osób o wartości 3 541,73 zł brutto. 

Wycieczka odbywa się w terminie 2.05.2017r. do 6.05.2017r. Zwycięzca nie ma możliwości zmiany 

terminu organizowanego wyjazdu. 

 II MIEJSCE - Kino domowe Samsung HT-J5150/EN o wartości 1179,99 zł brutto. 

 III MIEJSCE - Bony na zakupy do Galerii Sanowa o wartości 300,00 zł brutto. 

2.15 W przypadku dwóch, trzech bądź więcej par, które zbiorą identyczną liczbę poprawnych 

odpowiedzi zostanie przygotowana dogrywka konkursu, aż do ustalenia zwycięskich par. 

 

§3 Nagrody 

 

3.1 Nagrodami w konkursie są nagrody o łącznej wartości: 5021,72 zł brutto. 

3.2 Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

3.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest właściciel Galerii: SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

3.4 Nagrodami w konkursie są: 

 I MIEJSCE - Voucher na wycieczkę do Paryża dla 2 osób o wartości 3 541,73  zł brutto. 

 II MIEJSCE - Kino domowe Samsung HT-J5150/EN o wartości 1179,99 zł brutto. 

 III MIEJSCE - Bony na zakupy do Galerii Sanowa o wartości 300,00 zł brutto. 

3.5.Dodatkowo do każdej z nagród rzeczowych, o których mowa w § 3.4. zwycięzca otrzymuje 

nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. 

Nagrody pieniężne zostaną pobrane przez fundatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku 

dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych) i zostaną przekazane do właściwego urzędu 

skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej wartości nagród 

oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. 

 

§4 Realizacja nagród 

 

4.1 Zwycięzca, któremu przyznano nagrodę, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, 



składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

4.2 Warunkiem uzyskania nagrody jest: osobista obecność podczas ogłoszenia wyników, osobiste 

odebranie nagrody przez zwycięzcę oraz kompletne wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru 

nagrody (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer dowody osobistego, mail), a także okazanie 

dowodu potwierdzającego tożsamość. 

 

 

 

§5 Ochrona danych osobowych 

 

5.1 Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 

tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez 

Organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu.  Na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. 

5.2. 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 Zwycięzcy. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzcy 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. 

5.3 Po zakończeniu Konkursu dane osobowe uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez 

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

5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu 

lub innych danych osobowych. 

5.5 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 przekazy na potrzeby niniejszego Konkursu. 

 

§6 Postanowienia końcowe   

6.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i miejsca przeprowadzenia 

Konkursu, terminów i miejsca publikacji Regulaminu oraz ogłoszenia wyników. 

6.2 W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

6.3 Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, 

przysługuje Uczestnikom Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja 

powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs” na adres: 

Iwona Woźniczka-Howis EVMAKER, ul. Namysłowska 60/d 46-250 Wołczyn. Organizator 

rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej 

rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer 

telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji. 

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny 

6.5 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

6.6 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków 
 

 


