
Regulamin konkursu  „WEEKEND STUDENTA” 

w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu „ Filmowy Weekend Okazji –Twój ulubiony film”, zwanego w dalszej 

części regulaminu „Konkursem”, jest firma SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 

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

 

1.2 Konkurs  odbywa się  na oficjalnym profilu Galerii Bronowice, na portalu społecznościowym 

Facebook.com, na stronie internetowej www.facebook.com/galeriabronowice , w zakładce 

wydarzenia „WEEKEN STUDENTA 17-18 października 2015”, zwanej dalej „Wydarzeniem”. 

 

 

1.3 Konkurs rozpocznie się w dniu 05października 2015r., a kończy w dniu 16 października 2015r. 

 

1.4  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego 

Facebook.com. 

 

 

§2 Uczestnictwo w konkursie 

 

2.1 W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, weryfikowane na 

podstawie dowodu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu, spełniające warunki Konkursu określone w 

regulaminie, zwane dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba aktualnie 

studiująca na jakiejkolwiek uczelni w Krakowie weryfikowana na podstawie legitymacji, 

indeksu lub innego dokumentu świadczącym o statusie studenta 

 

2.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych 

rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się:  wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia 

oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. 

 

 

2.3 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. 

http://www.facebook.com/galeriabronowice


 

2.4 Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi  

w niniejszym Regulaminie i akceptuje je. 

 

§3 Zasady konkursu 

3.1  Konkurs skierowany jest do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook.com, którzy 

polubią oficjalny profil Galerii Bronowice ( www.facebook.com/galeriabronowice) oraz spełnią 

poniższe warunki: 

a) potwierdzą swój udział w Wydarzeniu „WEEKEN STUDENTA 17-18 października 2015r.” 

poprzez kliknięcie ikony „wezmę udział” na stronie Wydarzenia, 

b) zaproszą swoich znajomych do wzięcia udziału w Wydarzeniu, poprzez kliknięcie ikony 

„zaproś”, 

c) na ścianie Wydarzenia umieszczą odpowiedź na pytanie konkursowe: DLACZEGO STUDIUJĘ 

W KRAKOWIE ? 

3.2   Każdy z Uczestników Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

3.3 Uczestnik biorący udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem udzielonej odpowiedzi, o 

której mowa w pkt 3.1c powyżej i wyraża zgodę na jej publikację, według uznania 

Organizatora na stronie www.galeriabronowice.pl oraz na oficjalnym profilu Galerii Bronowice 

w serwisie Facebook.com. 

3.4  Zgłoszenia do konkursu spełniające warunki określone w pkt. 3.1 będą przyjmowane do dnia 

15 października 2015 r. włącznie. 

3.5 Kryteria oceny wypowiedzi: oryginalność, sposób napisania, kreatywność, szczerość. 

3.6 Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które udzielą najciekawszych odpowiedzi. W dniu 16 

października r. w rezultacie obrad Jury konkursu, wyłonieni zostaną zwycięscy. Lista 10 

laureatów zostanie opublikowana na stronie www.galeriabronowice.pl, na ścianie oficjalnego 

profilu Galerii Bronowice w serwisie Facebook.com, na ścianie Wydarzenia oraz będzie 

dostępna w Punkcie Obsługi Konkursu w Centrum Handlowym Galeria Bronowice ul. Stawowa 

61, 61-346 Kraków. 

 

§4Nagrody 

4.1  Nagrodami w Konkursie są bony - karty przedpłacone na zakupy w Galerii Bronowice o 

wartości 50zł – 10 nagród 

4.2 Bon na zakupy otrzyma Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Konkursu zgodnie z  pkt 3.1 

oraz zostanie wskazany przez Jury Konkursu. 

4.3 Bon na zakupy będzie do obioru w dniach 17-18 października 2015 r., w godzinach 10-20, w 

Punkcie Obsługi Konkursu w Centrum Handlowym Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, 61-346 

Kraków,  

4.4 Bon na zakupy można zrealizować  w sklepach znajdujących się na terenie GALERII 

BRONOWICE. 

4.5 Z bonów nie jest wydawana reszta. 

4.6 Lista nagród przyznawanych w Konkursie stanowi załącznik w nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

http://www.facebook.com/galeriabronowice
http://www.galeriabronowice.pl/
http://www.galeriabronowice.pl/


4.7 Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane 

do dyspozycji DYREKCJI GALERII BRONOWICE. 

4.8 Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody. 

4.9 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.   

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

5.1 Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu  z niniejszym 

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

zakończenia Konkursu tj. do 18.11.2015 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w 

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

z dopiskiem: „Filmowy Weekend Okazji- reklamacja”. 

 

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

zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu. 

 

 

5.3 Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl oraz w 

Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE. 

 

5.4 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 

 

5.5 Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią  jego integralną część.   

 

5.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd.    

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 



 

Lista nagród w konkursie „WEEKEN STUDENTA 17-18 października 2015”: 

 
1. Bon na zakupy o wartości 50 pln w formie karty przedpłaconej – 10 szt. 

 

 


