Regulamin Konkursu „Ale jaja! Napełniamy koszyki!”

§1
[Definicje]
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie:
Organizator – Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12 – wydawca
Tygodnika „Twoje Tychy”.
Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Ale jaja! Napełniamy koszyki!”, opisany w niniejszym
Regulaminie.
Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.
Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca wymagania § 3 Regulaminu.
§2
[Postanowienia ogólne]
1. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 12 lutego 2018 r. do dnia 9 marca 2018 r., przy
czym czynności związane z przyznaniem, odbiorem i wykorzystaniem nagrody oraz rozpatrywaniem
ewentualnych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.
2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
§3
[Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która w trakcie trwania Konkursu posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i złożyła stosowne oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt c.
2. Udział w Konkursie może wziąć także osoba fizyczna, która w trakcie trwania Konkursu posiada
ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub też nie ukończyła 13. roku życia – w takich
przypadkach oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt c składa jego przedstawiciel
ustawowy, który w myśl niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba fizyczna będąca pracownikiem lub członkiem
najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni) pracownika Śródmieście Sp. z o.o. i partnerów
Konkursu prowadzących działalność na terenie „Centrum” Tyskie Hale Targowe.
§4
[Zasady konkursu]
1.

Celem wzięcia udziału w Konkursie należy:
a) w okresie pomiędzy 12.02.2018 r. a 09.03.2018r. dokonać zakupów w oznaczonych
plakatem konkursowym punktach „Centrum” Tyskie Hale Targowe na łączną kwotę co
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najmniej 50,00 PLN. Kwota uprawniająca do udziału w Konkursie może wynikać z jednego
lub kilku paragonów poświadczających dokonanie zakupów w odpowiednich punktach w
wyznaczonym terminie,
b) przygotować dowolną techniką pracę plastyczną, której tematem będzie „Idealny koszyk
wielkanocny”,
c) zgłosić pracę konkursową wraz z paragonami do wyznaczonego punktu znajdującego się
na terenie „Centrum” Tyskie Hale Targowe: I piętro hali głównej – dyrekcja,
d) złożyć stosowne oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do Konkursu, akceptację treści
niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do wypełnienia
przy zgłoszeniu pracy konkursowej).
Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej zgodnie z ust. 1 jest równoznaczne ze złożeniem przez
Uczestnika oświadczenia, że praca plastyczna jest autorstwa jego lub reprezentowanej przez
niego osoby, nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym majątkowych praw autorskich oraz
dóbr osobistych oraz nie była nagradzana w innych konkursach. W konsekwencji powyższego
Uczestnik przystępując do Konkursu gwarantuje Organizatorowi legalność przekazanej pracy
oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami osób
trzecich w przypadku, gdy gwarancje te okażą się nieprawdziwe.
Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą:
- Ewelina Juchcińska - kierownik „Centrum” Tyskie Hale Targowe,
- Piotr Janusz - prezes Tyskiego Stowarzyszenia Kupców i Handlowców Targowych,
- Wojciech Wieczorek - redaktor naczelny Tygodnika „Twoje Tychy”.
Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą nagrody głównej będzie jeden Uczestnik wyłoniony przez
Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych prac konkursowych, do dnia 12.03.2018 r.
wybierze najładniejszą i najbardziej pomysłową pracę plastyczną związaną z tematyką
wielkanocnego koszyka.
Organizator nie przewiduje sytuacji, w której zostanie wyłoniona więcej niż jedna zwycięska
praca.
Zwycięzca Konkursu oraz zwycięska praca zostaną ogłoszone w Tygodniku „Twoje Tychy” w dniu
13.03.2018 r. Ponadto Organizator przekaże informację zwycięzcy Konkursu drogą telefoniczną.
Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się Uczestnika do Organizatora Konkursu w terminie
do dnia 16.03.2018 r. do godz. 14:00. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu,
zwycięzca Konkursu traci prawo do odbioru nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator nabywa własność oraz prawa autorskie do
nagrodzonej pracy konkursowej.
§5
[Nagroda główna]
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Nagrodą główną są bony na zakupy o łącznej wartości 500,00 PLN, które zwycięzca Konkursu
może zrealizować w terminie od dnia odbioru nagrody do dnia 31 marca 2018 r. włącznie.
Bony na zakupy, o których mowa w ust. 1, stanowią środek płatniczy tylko i wyłącznie w
oznaczonych plakatem konkursowym punktach handlowych w „Centrum” Tyskie Hale Targowe.
Zwycięzca otrzyma 50 bonów, każdy o nominale 10,00 PLN, którymi będzie mógł uiścić opłatę za
zakupione towary i usługi, bez możliwości zwrotu należnej reszty w gotówce.
Bonów nie będzie można wymienić na gotówkę.

§6
[Odpowiedzialność i uprawnienia Organizatora]
1. Organizator nie odpowiada przed osobami trzecimi za treści i dane zgłaszane przez Uczestników.
2. Organizator kontroluje prawidłowość przeprowadzenia Konkursu, w tym zachowuje uprawnienie
do unieważnienia zgłoszenia z uwagi na naruszenie Regulaminu i rozpatrywanie reklamacji
Uczestników Konkursu.
3. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), administratorem danych
osobowych jest Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12. Dane
przetwarzane są wyłącznie w zakresie organizacji i przebiegu Konkursu i nie będą udostępniane
innym odbiorcom niż uprawnionym do tego przepisami prawa. Uczestnik posiada prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą
oraz do celów wskazanych w ust. 3. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę, w przypadku wygranej
w Konkursie, na podanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) do
publicznej wiadomości, a także na wykorzystania wizerunku oraz publikacje zdjęć przez
Organizatora.
§7
[Zasady postępowania reklamacyjnego]
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na
piśmie w terminie do dnia 15.03.2018 r. do siedziby Organizatora.
2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.
3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika,
numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny powód reklamacji i opis sytuacji oraz podpis.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestników podejmowane będą przez komisję
powołaną przez Organizatora.
7. Uczestnik o decyzji komisji zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą telefoniczną, a ponadto
listem poleconym wysłanym na adres zamieszkania podany w reklamacji.
8. Decyzja komisji w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.
§8
[Postanowienia końcowe]
1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i interpretacji postanowień Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w redakcji Tygodnika „Twoje Tychy”,
w biurze dyrekcji „Centrum” Tyskie Hale Targowe oraz na stronie internetowej
www.srodmiescie.tychy.pl/targowiska.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………

