
Regulamin konkursu  „SPEŁNIJ MARZENIA”  

w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „SPEŁNIJ MARZENIA”. W dalszej części niniejszego 

regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się posługiwanie nazwą: „Konkurs”.  

2. Organizatorem Konkursu jest firma SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 

765-146-03-67, zwana dalej: „Organizatorem”. 

3. Konkurs odbywa się na terenie Centrum Handlowego GALERIA BRONOWICE W KRAKOWIE 

przy ulicy STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW, zwanego w dalszej części regulaminu „Galerią”. 

§2 Ogólne zasady Konkursu 

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 maja 2017 r. 

do 28 maja 2017 r.  

2. Osoby biorące udział w Konkursie są zobowiązane do wykonania zadania konkursowego, 

jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w formularzu 

zgłoszeniowym na stronie www.galeriabronowice.pl/Konkurs. Odpowiedź nie może być 

dłuższa niż 400 znaków ze spacjami.  

3. Konkurs odbywa się w cyklach tygodniowych z podziałem na 3 tury (pierwsza - 8-14, druga - 

15-21, trzecia - 22-28 maja). 

4. W okresie trwania konkursu (łącznie 3 tygodnie), w każdy poniedziałek (8, 15 i 22 maja 2017 

r.) na podstronie internetowej Galerii www.galeriabronowice.pl/Konkurs będzie publikowane 

nowe pytanie konkursowe.  

5. W każdej turze zgłoszenia konkursowe będą zbierane na nowo. 

6. Czynności związane z przyznawaniem nagród zakończą się do dnia 30 maja 2017 r.  

7. Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie opisano w §3. 

8. Nagrody i szczegółowe zasady ich przyznawania opisano w §4. 

9. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator 

oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny.  

§3 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia (na dzień 8 maja 2017 r.) weryfikowana 

na podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

która spełni wymagania Konkursu określone w niniejszym regulaminie, zwana w dalszej 

części niniejszego regulaminu „Uczestnikiem”. 



2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 

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

zm.). Administratorem danych jest SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO. Zbiór 

danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone wyłącznie w celach realizacji 

Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i 

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Galerii oraz członkowie ich 

najbliższej rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. 

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, 

opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, dzieci, rodziców małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z §3 ust. 1.  

b) Zrobienie zakupów na kwotę min. 150 zł w Galerii w okresie trwania Konkursu i 

posiadanie dowodu zakupu (paragon lub faktura).  

c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w §2 ust. 2. niniejszego Regulaminu 

oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie w § 3 

ust. 12.  

7. Uczestnik, który w dniach 8-28 maja 2017 r. zrobi zakupy w sklepie lub punkcie 

sprzedażowym w Galerii z wyłączeniem hipermarketu Auchan za minimum 150 zł może wziąć 

udział w konkursie.  

8. Uczestnik musi posiadać paragon, paragony, fakturę lub faktury stanowiące dowód dokonania 

zakupów w Galerii w okresie trwania Konkursu na sumę kwot min. 150 zł. Paragony za 

zakupy wykonane w hipermarkecie Auchan nie będą uznawane.  

9. Jeżeli Uczestnik posiada paragony, faktury, które łącznie stanowią dowód dokonania zakupów 

w Galerii w okresie trwania Konkursu za kwotę min. 150 zł może je sumować. 

10. Na kwotę 150 zł mogą się składać maksymalnie 3 paragony, faktury. 

11. Uczestnik może wykorzystać posiadane paragony jednorazowo w zgłoszeniu do Konkursu.  

12. Aby wziąć udział  w Konkursie należy: 

a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie 

konkursowej www.galeriabronowice.pl/Konkurs, 

b) zrobić zakupy za kwotę min. 150 zł w Galerii w okresie trwania Konkursu, 

c) wejść na stronę internetową Galerii w zakładkę Konkurs, która znajduje się pod 

linkiem: www.galeriabronowice.pl/Konkurs i wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w 

http://www.galeriabronowice.pl/Konkurs
http://www.galeriabronowice.pl/Konkurs


formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, w tym podać numer(-y) paragonu/faktury lub 

paragonów/faktur potwierdzających zakup na kwotę min. 150 zł. 

d) wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym 

wskazanym w §3 ust. 12 pkt. c) niniejszego regulaminu, 

e) wysłanie uzupełnionego formularza drogą elektroniczną poprzez naciśnięcie pola 

„Wyślij”.  

13. Wysłanie gotowego zgłoszenia, o którym mowa w §3 ust. 12. pkt. e)  jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §3 

ust. 2 niniejszego regulaminu. 

14. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność 

Zgłoszenia do Konkursu.  

15. Organizator nie uwzględnia i nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 

niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy 

systemu Uczestnika.  

16. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub 

naruszających dobra osobiste innych osób.  

§4 Nagrody i warunki ich przyznawania 

1. Pulę nagród w Konkursie stanowią: 

a) 3 vouchery na marzenia do wykorzystania w firmie Prezentmarzeń.pl o wartości 2 000 

zł brutto każdy, 

b) 3 vouchery na marzenia do wykorzystania w firmie Prezentmarzeń.pl o wartości 1 000 

zł brutto każdy, 

c) 3 vouchery na marzenia do wykorzystania w firmie Prezentmarzeń.pl o wartości 500 

zł brutto każdy. 

2. Nagrody przyznawane będą w cyklach tygodniowych. Wybór zwycięzców odbędzie się po 

zakończeniu każdego tygodnia trwania konkursu. 

3. Zwycięskie zgłoszenia zostaną wybrane przez Jury w składzie: 3 przedstawicieli Organizatora. 

4. W trakcie trwania konkursu wyłonionych zostanie łącznie 9 zwycięzców. 3 zwycięzców 

vouchera o wartości 2000 zł brutto, 3 zwycięzców vouchera o wartości 1000 zł brutto oraz 3 

zwycięzców vouchera o wartości 500 zł brutto.  

5. W drodze głosowania, co tydzień Jury wybierze 3 zwycięzców, których odpowiedzi okażą się 

najlepsze, najciekawsze w danym tygodniu. Kryterium wyboru stanowi kreatywność autora 

nadesłanej odpowiedzi. Zwycięzcom przyznane zostaną miejsca od 1 do 3. Osoba, która 

zajmie:  

a) 1. miejsce otrzyma voucher na marzenia o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania w 

firmie Przezentmarzeń.pl.  

b) 2. miejsce otrzyma voucher na marzenia o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania w 

firmie Przezentmarzeń.pl. 



c) 3. miejsce otrzyma voucher na marzenia o wartości 500 zł brutto do wykorzystania w 

firmie Przezentmarzeń.pl.  

6. Przy wyborze Zwycięzców brana będzie pod uwagę prawidłowość Zgłoszenia, kompletność 

danych i jego zgodność z postanowieniami Regulaminu.  

7. Publikacja listy zwycięzców będzie się każdorazowo odbywała na stronie internetowej 

www.galeriabronowce.pl/konkurs i FB Galerii w dniach 17, 24, 31 maja 2017. 

8. Zwycięzcy są zobowiązani do odebrania Nagrody w Punkcie Informacji Galerii Bronowice w 

ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników w godzinach otwarcia Galerii. Nagrodę trzeba 

odebrać osobiście, legitymując się dokumentem tożsamości.  

9. W przypadku nie odebrania Nagrody przez Uczestnika, który ją wygrał w terminie 30 dni od 

daty publikacji wyników Uczestnik traci prawo do nagrody. Nagroda nie przechodzi na 

kolejnego uczestnika. Wszystkie nieodebrane Nagrody zostaną przekazane do Biura Dyrekcji 

Galerii Bronowice. 

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani otrzymania ich 

ekwiwalentu pieniężnego.  

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub 

niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez 

nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych lub w wyniku niezależnych od Organizatora 

przyczyn technicznych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 

nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie zmiany tych danych.  

3. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu akcji z niniejszym regulaminem 

przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

Konkursu tj. do 11.06.2017 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej 

(listem poleconym) na adres: SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO z dopiskiem: 

„SPEŁNIJ MARZENIE - reklamacja” 

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi 

zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. 

5. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w §5 ust. 3-4 formie nie podlegają 

rozpoznaniu.  

6. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie www.galeriabronowice.pl/Konkurs. 

Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie 

informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i 

Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu Konkursu oraz obowiązujących przepisów prawa. 

7. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w 

każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników 

Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na 

stronie www.  

http://www.galeriabronowce.pl/konkurs


8. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym z 

ważnej przyczyny, jaką jest stwierdzenie istotnego naruszenia przez tego Uczestnika 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd.    

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 


