REGULAMIN AKCJI Bajkowe Niedziele
1. Organizator akcji
1.1. Konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin, zwany dalej „Konkursem”, odbywa
się w ramach akcji „Bajkowe niedziele”, zwanej w dalszej części „Akcją”
i organizowany jest przez eMDe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa, reprezentowana przez komplementariusza eMDe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Ul. Filomatów 4 lok. 18, 42-217 Częstochowa reprezentowanego
przez: Małgorzatę Dądela - Prezesa Zarządu zwane dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Galerii Bronowice, położonego przy ul.
Stawowa 61, 31-346, Kraków na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„Regulaminem”.
2. Czas trwania Akcji
2.1. Akcja trwa od 28.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
2.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2018 roku.
2.3 Nagrody odebrać będzie można w biurze galerii od poniedziałku do piątku w godz. 9:0017:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem: 793705999.

3. Uczestnicy Akcji
3.1. W Akcji może uczestniczyć każdy, kto posiada Kartę „Podróże z teatrzykiem”,
dostępną u prowadzącego wydarzenie a także w punkcie obsługi Akcji oraz spełnia
warunki określone w niniejszym Regulaminie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna
karta.
3.2. W Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium
Polski i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby do 18 roku
życia za zgodą opiekuna prawnego.
3.3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy podmiotów gospodarczych:
eMDe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
zależnych
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przeprowadzenie akcji, a także najbliżsi członkowie i ich rodzin – rodzice,
rodzeństwo, małżonkowie, dzieci.
3.4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
4. Zasady Akcji
4.1. Akcja jest urządzana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.
4.2. Informacja o Akcji została udostępniona w siedzibie Galerii Bronowice oraz na
oficjalnej stronie Galerii pod adresem www.galeriabronowice.pl
4.3. Aby wziąć udział w Akcji uczestnik zobowiązany jest:


Odebrać Kartę „Bajkowe niedziele”



Pobrać od prowadzącego wydarzenie pieczątkę z logo „Bajkowe Niedziele”, które
będą rozdawane podczas każdego z planowanych eventów, do 23 grudnia 2018
roku. Podczas jednego eventu wydawana jest tylko jedna pieczątka. Żadna z
pieczątek się nie powiela



Zebrać minimum 4 pieczątki na Karcie „Bajkowe Niedziele”. Pieczątki
przyznawane są przez prowadzącego, w trakcie danej imprezy w godz. od 1419.00



Stworzyć pracę (rysunek, obraz, kolarz) pt.: „Moja ulubiona postać z bajki” oraz
wrzucić do urny znajdującej się przy Punkcie Obsługi Eventu wraz z Kartą
„Bajkowe Niedziele”, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.6 niniejszego
Regulaminu.
Do akcji można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania, jednak warunkiem
jest zebranie odpowiedniej ilości zebranych pieczątek opisanych w pk.4.3.

4.4. Punkt Obsługi Akcji znajduje się przy miejscu Akcji. Hostessa działająca
podczas Akcji wręcza Karty „Bajkowe Niedziele” udziela informacji o zasadach
Akcji oraz Konkursu.
4.5. Pracę należy stworzyć na formacie A4 i zawrzeć dane kontaktowe uczestnika oraz
zezwolenie na przetworzenie danych kontaktowych na odwrocie. Wszystkie Karty
Muszą być spięte razem, tak aby nie można było ich rozdzielić lub włożone do
zamkniętej koperty na której znajdują się dane uczestnika. Jednocześnie udział w
Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych
na potrzeby Konkursu na oficjalnej stronie internetowej Galerii Bronowice pod
adresem

www.galeriabronowice.pl oraz na przetwarzanie przez Organizatora

podanych danych osobowych, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wydania nagród.
4.6. 7 osób biorących udział w Akcji oraz Konkursie, które zbiorą największą liczbę
pieczątek oraz stworzą najlepsze prace konkursowe, są upoważnione do odbioru
nagród. Pierwszym kryterium jest liczba zebranych pieczątek, w drugiej kolejności
będą oceniane prace plastyczne.
4.7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie wg danych podanych na

karcie. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.galeriabronowice.pl
do 31 grudnia 2018 roku.
4.8. Konkurs zakłada 1 nagrodę główną oraz 6 nagród dodatkowych.
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Organizatorem pod numerem telefonu 666 088 044 do dnia 10.01.2019 roku. W
przypadku nieodebrania nagrody przez prawidłowo poinformowanego zwycięzcę
www. terminie, Organizator przyzna nagrodę innej osobie, wybranej zgodnie z
kryteriami wskazanymi w punkcie 4.7. powyżej, z pominięciem wcześniej wybranego
zwycięzcy.

4.10. Wymyślone przez uczestników Akcji odpowiedzi podlegają ocenie
Komisji w składzie: Przedstawiciele Organizatora: Małgorzata Dądela,
Roksana Kmiecik,
Przedstawiciel Galerii Bielany: Agnieszka Parchimowicz Manager ds.
Marketingu.

4.11. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu
Akcji i Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się
wątpliwości związane z Akcją i Konkursem, w tym dotyczących interpretacji
postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

4.12. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na używanie wymyślonych
przez Uczestnika odpowiedzi na pytania w dowolnej formie i zakresie we
wszelkich działaniach prowadzonych przez Organizatora. związanych
z kampaniami promocyjnymi Galerii Bronowice, a w szczególności umieszczenie
zdjęć na ścianach lub/i w witrynach galerii handlowej Centrum, na stronie
www.galeriabronowice.pl, billboardach, reklamach prasowych itd. oraz autorskich
praw majątkowych do przedmiotowych haseł na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie

lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w
sposób inny niż określony powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5. Nagrody
5.1. Nagrodami głównymi w Akcji są:
1.

Cobi – robopiesek sterowany głosem, 409 zł za I miejsce

2.

Psi Patrol, Samolot Patrolowiec, zabawka interaktywna, 329 zł za II miejsce

3.

Furreal Friends, Kotek Bootsie, zabawka interaktywna, 290 zł za III miejsce

4.

Zestawy LEGO – 2 x City , 2 x Friends 229 zł/ szt. 4 wyróżnienia

zwycięzca:
a) zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie i miejscu wskazanym przez
Organizatora,
b) zobowiązany jest potwierdzić dokumentem swoją tożsamość,
c) zobowiązany jest wypełnić i podpisać protokół potwierdzający odbiór nagrody.
Wartość nagród: 1844 zł
6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Dyrekcji Centrum, ,
na oficjalnej stronie Galerii Bronowice pod adresem www.galeriabronowice.pl

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji.

6.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w
zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjnoinformacyjny.

6.4. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
realizacji Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926) przez
IMMOCHAN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 38, 05-500
Piaseczno. Dane te podaje dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu

prawo wglądu w te dane oraz prawo ich poprawiania.

6.5.

Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z
2014r, Nr 768, poz. 1717).

6.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

