
 
REGULAMIN KONKURSU 

„Bajkowe soboty w Galerii Twierdza Zamość” 
 
 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE 
 
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez EPP Retail – 
Twierdza Zamość Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, tel. (84) 530-05-04 (zwana dalej 
Organizatorem). 
 
1.2. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:  
1) Konkurs – promocja „Bajkowe Soboty” organizowana przez Organizatora;  
2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;  
3) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;  
4) Galeria Twierdza Zamość – centrum handlowe „Galeria Twierdza” w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 
10, 22-400 Zamość. 
 
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Galerii Twierdza Zamość. 
 
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 15.09.2018 do 15.12.2018r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi na ostatnim spotkaniu z cyklu Bajkowe Soboty w dn. 15.12.2018r. 
 
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, jeżeli nie jest 
możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności z przyczyn niezależnych 
od Organizatora. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie 
https://www.facebook.com/GaleriaTwierdzaZamosc. 
 
1.6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym 
Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
 
2.1. Konkurs polega na wzięciu udziału w minimum trzech z czterech spotkań edukacyjnych w ramach 
cyklu Bajkowe Soboty i zebraniu przez Uczestnika 3 (słownie: trzech) lub 4 (słownie: czterech) pieczątek 
potwierdzających udział w każdym spotkaniu. 
 
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci 
w wieku od 2 do 7 lat , reprezentowanych przez swoich rodziców/opiekunów prawnych.  
 
2.3. Pracownicy Organizatora, spółek z nim powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub 
pośrednio związane z organizacją Konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.  
 
2.4. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do 
udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę 
uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.  
 
2.5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do 
nagrody w Konkursie. 
 
2.6. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na 
opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu 
lub/i na stronie www Klienta. 
 



 
§ 3. NAGRODY 

 
3.1. Każdy z Uczestników Konkursu, który weźmie udział we wszystkich spotkaniach edukacyjnych w 
ramach cyklu Bajkowe Soboty i zbierze wymagane pieczątki potwierdzające udział w minimum trzech 
spotkaniach otrzyma od Organizatora nagrodę: zestaw kreatywny z masą plastyczną Play Doh o 
wartości 28,42zł netto.  
 
3.2. Laureaci zostaną ogłoszeni na ostatnim spotkaniu z cyklu Bajkowe Soboty i jednocześnie otrzymają 
Nagrody od Organizatora.  
 
3.3. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród związanych z 
wygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 
wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% 
wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej 
nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody 
podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie 
dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. 
Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od 
nagrody. 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
4.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod 
adres renata.turczyn@epp-poland.com Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w 
ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną 
reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez 
Organizatora rozpatrywana. 
 
4.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu. 
 
4.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja, konkurs „Bajkowe Soboty”. 
 
4.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis 
reklamacji. 
 
4.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty 
doręczenia wiadomości. Decyzja Organizatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i 
wiążąca. Decyzja Organizatora zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany 
w reklamacji. 
 
4.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
4.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwości ogólnej. 
 

§ 5. DANE OSOBOWE 

5.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż: 

a. administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator 
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - +48 41 333 36 08 
c. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

d. dane osobowe Uczestnika przechowywane będą do momentu odwołania zgody  



e. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych 

f. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w Konkursie 
 

5.2. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celu 
uczestnictwa w Konkursie. 
 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

6.1. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu może zapaść w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika 
innych działań, które wpływają na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają 
niekorzystnie na wizerunek Organizatora, a także naruszają interesy lub prawa innych Uczestników 
Konkursu. 
 
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania 
konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu, o czym 
Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie www Organizatora. 
 
6.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2018r. 
 
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 
 
 


