
REGULAMIN KONKURSU  

 

„KONKURS URODZINOWY GALERII BRONOWICE” 
 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa Konkursu – konkurs będzie prowadzony pod nazwą „KONKURS URODZINOWY 

GALERII BRONOWICE”. 

1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn.zm.). 

1.3. Nazwa organizatora KONKURSU – Organizatorem konkursu jest firma SPORT PARTNER 

ANNA BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 765-146-03-67, REGON: 634541854 

(zwana dalej „Organizatorem”). 

1.4. Zasięg konkursu – Konkurs odbędzie się na terenie Centrum Handlowo-Usługowego – 

GALERIA BRONOWICE, UL. STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW. 

1.5. Czas trwania konkursu – Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.11.2017r., a kończy w dniu 

20.12.2017r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, rozstrzygnięcie konkursu oraz 

termin wydania nagród.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

2.1. Konkurs – konkurs promocyjny pod nazwą KONKURS URODZINOWY GALERII BRONOWICE 

urządzany na podstawie niniejszego regulaminu. 

2.2. Centrum handlowe – Centrum Handlowe – GALERIA BRONOWICE, ul. Stawowa 61, 31-346 

Kraków. Centrum handlowe czynne jest codzienne od godz. 09:00 do godz. 21:00 od 

poniedziałku do soboty oraz od 10.00 do 21.00 w niedzielę, z zastrzeżeniem, że Centrum 

Handlowe może być czynne w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku 

organizowania dodatkowych akcji marketingowych na terenie Centrum Handlowego 

obejmujących punkty sprzedaży, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.  

2.3. Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzonym 

Konkursem w punktach sprzedaży znajdujących się na terenie Centrum handlowego. 

Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie prowadzona będzie od 

dnia 13.11.2017 roku do dnia 26.11.2017 roku w godzinach otwarcia Centrum handlowego, 

a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Centrum 

handlowego, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, że: w dniu 26.11.2017 

roku sprzedaż promocyjna prowadzona będzie do godz. 15:30.  

2.4. Zakup promocyjny – Zakupami objętymi  Konkursem są zakupy wszystkich towarów i usług 

dostępnych (z wyłączeniem: leków, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-

papierosów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, 

produktów i usług w zakładach bukmacherskich) w punktach handlowych i usługowych na 

terenie Centrum handlowego (z wyłączeniem hipermarketu AUCHAN). Dowodem zakupu 

uprawiającym do przystąpienia do Konkursu jest paragon fiskalny  oraz umowy zawarte z 

biurami turystycznymi, które są stałymi najemcami Centrum handlowego. W Konkursie nie 

można uczestniczyć na podstawie faktury VAT.  

2.5. Kupon konkursowy – kupon dostępny w Punkcie Obsługi Konkursu w Centrum handlowym, 

w terminie określonym w pkt 2.7 niniejszego regulaminu przeznaczony do wypełnienia 



przez uczestnika Konkursu, celem zgłoszenia udziału w Konkursie. Kupon konkursowy 

wykonany jest w formie papierowej i składa się z dwóch części:.  

2.5.1 część pierwsza Kuponu konkursowego przeznaczona dla Uczestnika zawierać będzie 

puste miejsca na podanie obowiązkowych danych uczestnika Konkursu tj.: 

 Imienia i nazwiska, 

 wieku, 

 odpowiedzi na pytanie konkursowe, 

 daty Zakupu promocyjnego, 

 kwoty Zakupu promocyjnego, 

 data i podpis uczestnika Konkursu potwierdzający wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych zgodnie z poniższym oświadczeniem uczestnika 

Konkursu o następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.) przez firmę: firma SPORT 

PARTNER ANNA BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO (administrator) 

dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu 

„KONKURS URODZINOWY GALERII BRONOWICE” zgodnie z regulaminem 

tego Konkursu. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz 

wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich usunięcia lub 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie „KONKURS 

URODZINOWY GALERII BRONOWICE”;. 

 

Dodatkowo na części pierwszej Kuponu konkursowego poza informacjami, o 

których mowa powyżej, umieszczony będzie nr seryjny. 

 

2.5.2 część druga Kuponu konkursowego – odcinek dla Organizatora, który zawierać 

będzie taki sam nr seryjny jak część pierwsza Kuponu oraz miejsce na wpisanie 

przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe.  

2.6. Urna promocyjna – przygotowany dla potrzeby Konkursu pojemnik, w którym znajdują 

piłeczki stanowiące przedmiot zadania konkursowego. 

2.7. Punkt Obsługi Konkursu – oznaczone miejsce w Centrum Handlowym na poziomie 0 

Centrum Handlowego, na placu w sąsiedztwie sklepu Douglas, w którym usytuowana 

będzie Urna promocyjna. W Punkcie Obsługi Konkursu będzie pracowała hostessa 

obsługująca Konkurs.  Punkt Obsługi Konkursu będzie otwarty od dnia 13.11.2017 roku do 

dnia 26.11.2017 roku w godzinach od 10:00 do 20:00, z zastrzeżeniem, że w dniu 

26.11.2017 roku Punkt ten będzie otwarty do godziny 16.00. 

2.8. Prowadzący – konferansjer, który prowadzi Finał Konkursu. 

2.9. Komisja Konkursowa - osoby fizyczne niebędące uczestnikami Konkursu powołane przez 

Organizatora w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.  

 

§ 3  

UCZESTNICY KONKURSU 

 

3.1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,  będąca konsumentem 

w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która w terminie określonym w pkt 2.3 

niniejszego regulaminu dokona w dowolnym punkcie/punktach handlowych lub 

usługowych objętych Konkursem znajdujących się na terenie Centrum handlowego 



transakcji zakupu/zakupów towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż 100 zł (słownie: sto 

złotych) brutto oraz w terminie określonym w pkt 2.7 niniejszego regulaminu zgłosi się do 

Punktu Obsługi Konkursu znajdującego się na terenie Centrum handlowego w celu 

wykonania zadania konkursowego oraz spełnienie warunków określonych w pkt 4.8 

niniejszego regulaminu. Zakup promocyjny za kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto może być 

udokumentowany na jednym lub kilku dowodach zakupu z jednego dnia (kwoty z kilku 

dowodów zakupu sumują się).  

3.2. Dowód Zakupu promocyjnego oraz Kupon konkursowy stanowią dowody udziału w 

Konkursie. 

3.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród pracownicy: Organizatora 

Konkursu, pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, 

pracownicy hipermarketu Auchan znajdującego się na terenie Centrum handlowego, 

pracownicy Immochan Polska sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno oraz właściciele i 

pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum 

handlowego, pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrum 

handlowego oraz hipermarketu Auchan, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą 

usługi na terenie Centrum handlowego oraz hipermarketu Auchan, hostessy zatrudnione 

przy obsłudze Konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób 

(rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego 

regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba 

współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (m.in. na podstawie umowy o dzieło, 

umowy zlecenia). 

 

§ 4  

ZASADY KONKURSU 

 

4.1. Na terenie Centrum Handlowego znajdować się będzie Punkt Obsługi Konkursu, w którym 

usytuowana będzie Urna promocyjna wypełniona piłeczkami. Urna promocyjna dostępna 

będzie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 26.11.2017 roku w godzinach otwarcia Punktu 

Obsługi Konkursu.  

4.2. W terminie określonym w pkt 2.7 niniejszego regulaminu w Punkcie Obsługi Konkursu u 

hostess obsługujących ten Punkt będą dostępne Kupony konkursowe. 

4.3. Każdy Uczestnik, który zgłosi się do hostessy pracującej w Punkcie Obsługi Konkursu i 

przedstawi dowód/dowody Zakupu Promocyjnego, potwierdzające dokonanie w okresie 

trwania Sprzedaży Promocyjnej Zakupu Promocyjnego, otrzyma Kupon konkursowy. Hostessa 

opieczętowuje dowody Zakupu promocyjnego pieczątką o treści „KONKURS URODZINOWY 

GALERIA BRONOWICE”, na podstawie których wydano Kupon Konkursowy. Opieczętowany 

przez hostessę dowód/dowody Zakupu promocyjnego nie uprawniają do ponownego 

otrzymania Kuponu konkursowego. 

4.4. Jeden Kupon konkursowy przyznawany jest za dokonanie Zakupu promocyjnego 

towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż pełne 100,00 zł brutto w Centrum handlowym.  

4.5. W przypadku gdy Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 100 zł, 

przysługuje mu prawo do odpowiedniej liczby Kuponów konkursowych według zasady, że za 

każde 100 zł wydane na Zakup promocyjny Uczestnik otrzymuje jeden Kupon konkursowy, 

jednakże z zastrzeżeniem, iż jednorazowo Uczestnik może otrzymać maksymalnie 10 

Kuponów konkursowych, niezależnie od wartości dokonanego Zakupu promocyjnego. 

Przykładowo, jeśli Uczestnik dokona Zakupu promocyjnego za kwotę 1.000 zł lub wyższą (np. 

2670 zł lub 1.870 zł) przysługuje mu 10 Kuponów Konkursowych. 

4.6. Nie będą uznawane za spełniające wymóg niniejszego regulaminu Konkursu: faktury VAT, 

dowody zakupu z hipermarketu Auchan, dokumenty niestwierdzające ostatecznego nabycia 



towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) 

lub wystawione w punkcie innym niż działający na terenie Centrum handlowego. 

4.7. Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do Konkursu, jednak każde kolejne zgłoszenie musi 

być udokumentowane odrębnym dowodem/dowodami Zakupu promocyjnego. 

4.8. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest: 

4.8.1 dokonanie w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej Zakupu Promocyjnego, 

4.8.2 dokonanie w okresie wskazanym w pkt 2.7 niniejszego regulaminu: 

 przekazanie hostessie dowodu/dowodów Zakupu Promocyjnego celem ich 

podstemplowania przez hostessę,  

 pobranie od hostessy Kuponu konkursowego według zasad określonych w pkt 

4.3 niniejszego regulaminu, 

 udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na Kuponie 

konkursowym: Ile piłeczek znajduje się w urnie? Odpowiedź konkursową o 

tej samej treści należy wpisać dwukrotnie: na odcinku Kuponu 

konkursowego dla Uczestnika oraz na odcinku Kuponu konkursowego dla 

Organizatora, 

 czytelne i kompletne wypełnienie części pierwszej Kuponu konkursowego i 

własnoręczne jego podpisanie – Uczestnik jest zobowiązany wpisać wszystkie 

wymagane dane określone w pkt 2.5 niniejszego regulaminu, 

 przekazanie Organizatorowi odcinka Kuponu konkursowego przeznaczonego 

dla Organizatora zawierającego numer seryjny kuponu oraz wpisaną przez 

Uczestnika odpowiedź na pytanie konkursowe, 

 przekazanie Organizatorowi kompletnie wypełnionego i podpisanego Kuponu 

konkursowego celem ostemplowania go przez Organizatora 

 zachowanie podstemplowanego oryginału dowodu/dowodów Zakupu 

promocyjnego oraz podostemplowanej części pierwszej Kuponu 

konkursowego przeznaczonej dla Uczestnika. 

 

§ 5  

NAGRODY W KONKURSIE 

 

5.1.  W Konkursie Organizator ufundował następującą pulę nagród:  

 Nagrody główne:  

 Karta podarunkowa o nominale 6.000 PLN wraz z nagrodą pieniężną 

przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 667 zł – 1 

nagroda o łącznej wartości 6.667 zł, 

 Karta podarunkowa o nominale 3.000 PLN wraz z nagrodą pieniężną 

przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 333 zł – 1 

nagroda o łącznej wartości 3.333 zł,  

 Karta podarunkowa o nominale 2.000 PLN wraz z nagrodą pieniężną 

przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 222 zł – 1 

nagroda o łącznej wartości 2.222 zł,  

 Karta podarunkowa o nominale 1.000 PLN wraz z nagrodą pieniężną 

przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 111 zł – 1 

nagroda o łącznej wartości 1.111 zł,  

 Karta podarunkowa o nominale 500 PLN wraz z nagrodą pieniężną 

przeznaczoną na pokrycie podatku dochodowego w wysokości 56 zł – 1 

nagroda o łącznej wartości 556 zł. 

       5.2   Łączna pula nagród wynosi 13.889 zł brutto.   

       5.3   Nagrody w Konkursie wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032).  



 

§ 6  

FINAŁ KONKURSU 

 

6.1.  Rozstrzygnięcie, czyli Finał Konkursu, odbędzie się dnia 26.11.2017 roku na terenie 

Centrum Handlowego w sąsiedztwie sklepu Douglas o godz. 17:00 (z zastrzeżeniem 

przesunięcia rozpoczęcia rozstrzygnięcia Konkursu nie później, niż na godz. 18:00). Urna 

Promocyjna zostanie komisyjnie otwarta (w obecności Komisji Konkursowej). Nastąpi 

zliczanie piłeczek znajdujących się w środku. Po zliczeniu wszystkich piłeczek, ich liczba, czyli 

prawidłowa odpowiedź w Konkursie, będzie ogłoszona przez Prowadzącego oraz pokazana 

na monitorze znajdującym się na scenie. 

6.2. Prezenter ogłasza prawidłową odpowiedź w Konkursie i czeka na zgłoszenie się Uczestnika, 

który wpisał na Kuponie konkursowym prawidłową odpowiedź. Liczba piłeczek będzie 

podana przynajmniej trzykrotnie. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność 

(lub obecność pełnomocnika, dysponującego oryginalnym pisemnym pełnomocnictwem 

Uczestnika z jego podpisem uwierzytelnionym notarialnie) i spełnienie warunków 

określonych w pkt 6.3 – 6.4 Regulaminu. 

6.3. Uczestnik, który podał na Kuponie konkursowym prawidłową odpowiedź ma 1 minutę na 

zasygnalizowanie swojej obecności gestem poprzez podniesienie ręki lub słownie oraz na 

dodatkową prośbę prezentera ponowne potwierdzenie obecności poprzez podniesienie ręki 

lub okrzyk. Po zasygnalizowaniu swojej obecności w powyższy sposób Uczestnik ma 2 

minuty na dojście do sceny.  

6.4. Warunkiem przyznania nagrody, jest osobista obecność Uczestnika w trakcie Finału 

Konkursu (lub obecność pełnomocnika, dysponującego pisemnym pełnomocnictwem 

Uczestnika z podpisem uwierzytelnionym notarialnie) oraz posiadanie i okazanie w czasie 3 

minut od zgłoszenia się na scenę:  

 dokumentu tożsamości ze zdjęciem (pod uwagę jest brane prawo jazdy) 

potwierdzającego jego imię i nazwisko tożsame z imieniem i nazwiskiem wpisanym na 

części pierwszej Kuponu konkursowego  

oraz  

 ostemplowanej przez hostessę części pierwszej Kuponu konkursowego przeznaczonej 

dla Uczestnika zawierającej wszystkie wymagane dane wskazane w pkt 2.5 niniejszego 

regulaminu   

oraz  

 ostemplowanego przez hostessę oryginału właściwego dowodu/dowodów Zakupu 

promocyjnego, na którym kwota i data są tożsame z danymi wpisanymi na części 

pierwszej Kuponu konkursowego.  

 

W przypadku zgłoszenia się pełnomocnika, okazane pełnomocnictwo, o którym mowa 

powyżej, musi być podpisane przez Uczestnika, którego dane (imię i nazwisko) są tożsame 

z danymi znajdującym się na okazanej podczas Finału Konkursu części pierwszej Kuponu 

konkursowego.  

W przypadku zgłoszenia się pełnomocnika, musi on spełnić ww. warunki.  

6.5. Jeśli po pierwszej próbie ogłoszenia liczby piłeczek ( 3 razy w ciągu minuty) nikt się nie zgłosi 

z wytypowaną liczbą piłeczek na kuponie, Prezenter ogłasza w następną w kolejności liczbę 

mniejszą o 1 od prawidłowej liczby piłeczek.  

6.6. Mechanizm działania jest powtarzany do skutku i wytypowania Laureatów nie później 

jednak niż do godziny 20.00 dnia 26.11.2017r.. Jeśli do tej godziny nie zostanie wytypowany 

żaden Uczestnik, Konkurs jest przerywany, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

 



6.7. W przypadku, kiedy 2 lub więcej osób będzie miało na Kuponie konkursowym tą samą 

odpowiedź na pytanie Konkursowe ogłoszoną przez Prowadzącego oraz osoby te będą 

obecne podczas Finału konkursu i zgłoszą się do Prowadzącego na scenie w określonym 

regulaminowo czasie, o wygranej decyduje w pierwszej kolejności kwota na Kuponie 

konkursowym (wygrywa osoba, która ma Kupon konkursowy z wyższą kwotą), w drugiej 

kolejności (w przypadku, gdy dwie osoby miałyby tą samą kwotę) data zakupów (wygrywa 

wcześniejsza). Kolejne osoby zdobywają karty o kolejnych nominałach w malejącej 

kolejności lub nie wygrywają nagrody. 

6.8. Jeżeli w puli zostają jeszcze kolejne nagrody, Prezenter wyczytuje kolejną liczbę piłeczek 

mniejsza o 1 od w/w prawidłowej odpowiedzi. Procedura powtarza się aż do wygrania przez 

Uczestników Konkursu wszystkich przewidzianych przez Organizatora nagród lub 

wyczerpania czasu przeznaczonego na Finał Konkursu tj. do czasu upłynięcia godziny 20.00 

w dniu 26.11.2017 roku. 

6.9. Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. W przypadku, gdy dany Laureat 

będzie posiadał drugi Kupon konkursowy o prawidłowej lub najbliżej prawidłowej 

odpowiedzi liczby piłeczek, nie uzyskuje on prawa do kolejnej nagrody w Konkursie, a 

prawo do Nagrody ma następny Uczestnik, który podał prawidłową liczbę piłeczek oraz 

spełnił warunki pkt 6.4 niniejszego regulaminu. 

6.10. Kupony konkursowe: nieoryginalne, noszące ślady przerabiania, przekształcane (np. 

przyklejane na pocztówki lub inne materiały), takie, których czytelność została ograniczona, 

wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (niezawierające wymaganych danych 

określonych w treści pkt 2.5 niniejszego regulaminu), Kupony Konkursowe dane więcej niż 

jednej osoby będą traktowane jako nieważne. 

6.11. Nagrodę można odebrać po zweryfikowaniu przez Komisję konkursową czy wszystkie wyżej 

wymienione elementy są prawidłowe. 

6.12. Nagrody przyznawane są według nominałów w kolejności od najwyższej wartości do 

najmniejszej.  

6.13. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 

6.14. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

 

§ 7  

ODBIÓR NAGRÓD 

 

7.1. Nagrody w postaci kart przedpłaconych zostaną wydane Zwycięzcom w dniu 26.11.2017r. w 

miejscu Finału Konkursu lub najpóźniej do dnia 20.12.2017 roku w biurze Dyrekcji Centrum 

handlowego po podpisaniu protokołu odbioru nagrody. 

7.2. Warunkiem wydania nagród w Konkursie  jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody 

oraz podpisanie oświadczenia, że nie jest się osobą, o której mowa w pkt. 3.3 regulaminu. 

7.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032). 

7.4. Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora. 

 

 

§ 8  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

8.1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem  

Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. SPORT PARTNER ANNA BOCHNAK, 

ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

8.2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 



8.3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu 

Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

8.4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

8.5. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 10 lat od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 

8.6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 8  

KOMISJA KONKURSOWA 

 

9.1 . Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu (w tym jego zgodnością z niniejszym 

regulaminem) czuwać będzie Komisja Konkursowa.  

9.2 . Do zadań Komisji Konkursowej należy:  

 rozstrzygnięcie Konkursu (przeprowadzenie Finału Konkursu) zgodnie z 

postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności 

przeprowadzonych czynności, 

 weryfikowanie prawa do nagrody, 

 prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 

 

§ 10  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

10.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

10.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 922) dla 

celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „KONKURS URODZINOWY 

GALERII BRONOWICE”. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 

Organizator - firma SPORT PARTNER ANNA BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO.  Każdy z 

Uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z z niniejszym 

regulaminem. 

10.3. Pełna treść regulaminu Konkursu dostępna będzie na stronie internetowej 

www.galeriabronowice.pl w terminie od 13.11.2017 r. do 20.12.2017r. oraz w Punkcie 

Obsługi Konkursu w  godzinach i terminie otwarcia Punktu. 

 

 


