REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Jesienna gorączka nagród”
1. Postanowienia ogólne
a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Sypnie nagrodami/ Jesienna
gorączka nagród”. Konkurs składa się z dwóch części: konkurs nr 1 i konkurs nr 2.
b) Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
c) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym Atrium Molo w Szczecinie
przy ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin. Konkurs organizowany jest na zlecenie podmiotu Atrium
Poland 1 Sp. z o.o. Molo 2 Sp. k.
d) Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 16.11.2017-19.11.2017 r., w godzinach otwarcia
Centrum, z zastrzeżeniem, iż:
a. zadanie w ramach konkursu nr 1 można wykonać w dniach 16-19.11.2017 r., z
zastrzeżeniem, iż w dniach 16.11.2017-18.11.2017 r. w godzinach 13:00 – 19:00, a w dniu
19.11.2017 r. jedynie w godzinach 10:00 – 13:00.
b. zadanie w ramach konkursu nr 2 (szacowanie ilości płatków śniegu) można wykonać w
dniach 16- 19.11.2017 r. , z zastrzeżeniem, iż w dniach 16-18.11.2017 r. w godzinach od
13:00 – 19:00 , a w dniu 19.11.2017 r. jedynie w godzinach od 10:00 do 13:00, następnie
rozdanie nagród w ramach Konkursu nr 2 – odbędzie się w dniu 19.11.2017 r. od godziny
14.30 do godziny 17.30. Nagrody będą rozdawane na scenie, zgodnie z kolejnością zajęcia
miejsca w rankingu.
2. Definicje
a) Konkurs - procedura oparta o mechanizm rywalizacji o Nagrodę odbywająca się w Centrum
Handlowym w Okresie Konkursu - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której
przyznanie nagród Uczestnikom Konkursu uzależnione od ich indywidualnych predyspozycji,
zdolności i wiedzy. Konkursem określany jest konkurs nr 1 jak i konkurs nr 2.
b) Okres sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – okres trwający wyłącznie od
dnia 16.11.2017 do 19.11.2017 r. - w godzinach pracy Centrum Handlowego, z zastrzeżeniem
przesłanek opisanych w pkt. 2 d.
c) Centrum Handlowe – centrum handlowo-usługowe „Atrium Molo” w Szczecinie przy ul.
Mieszka I 73, 71-011 Szczecin
d) Zakup uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – zakup karty prezentowej / kart
prezentowych Atrium Molo o łącznej wartości co najmniej 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto,
dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w konkursie. Karta prezentowa
dystrybuowana jest w sklepie ZIAJA dla CIEBIE. Celem uczestniczenia w Konkursie, uczestnik
zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji paragonu/ paragonów (dowodu/ dowodów zakupu)
w Punkcie Obsługi Konkursu – za zakup karty prezentowej/ kart prezentowych. Rejestracji
paragonów (dowodów zakupu) potwierdzających zakup dokonany w danym dniu w okresie
16.11.2017-19.11.2017 r. można dokonać w dniach 16.11.2017-18.11 w godzinach 13:00 – 19:00, w
dniu 19.11 w godzinach 10:00 – 13:00. Wartość paragonów (dowodów zakupu) sumuje się –
istotnym jest by łączna wartość zakupionych kart prezentowych wynosiła co najmniej 100,00 zł.
Dowód zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 100,00 zł brutto daje podstawę do
wzięcia udziału w Konkursie nr 1 jak i Konkursie nr 2 tylko raz.
e) Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane w okolicy
sklepu TK Maxx czynne w Okresie Sprzedaży uprawniającej do wzięcia udziału w konkursie – w
dniach 16-18.11.2017 r. w godzinach w godz. 13:00 – 19:00 a w niedziele tj. 19.11.2017 r. w
godzinach 10:00 – 13:00, w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników Konkursu zgodnie z
niniejszym Regulaminem,

f) Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 i w pkt. 7 Regulaminu.
g) Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria,
o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, biorące udział w Konkursie,
h) Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu,
i) Regulamin lub Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin.
3. Uczestnicy Konkursu
a) W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) W Konkursie nie mogą brać udziału:
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej,
 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej
umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem
Konkursu, ani osoby dla nich najbliższe,
 osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum
Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy
i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich
osoby najbliższe,
 osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum
Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy
i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich
osoby najbliższe,
 osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum
Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym
związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak
również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilnoprawnej, jak również ich osoby najbliższe,
 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej
umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani osoby dla nich
najbliższe,
 inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursie;
4. Zasady Konkursu nr 1
a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Konkursie nr
1 powinna dokonać w okresie sprzedaży Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie,
następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu z Dowodem Zakupu uprawniającym
do wzięcia udziału w konkursie i zarejestrować się. Po zarejestrowaniu dowodu zakupu oraz
weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie przez hostessę lub hosta
i zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. Każdy dowód zakupu
zarejestrowany otrzymuje pieczątkę i jest wykluczony z ponownej rejestracji. Uczestnikowi
Konkursu po rejestracji dowodu zakupu przysługuje prawo do wzięcia udziału w zadaniu
konkursowym Konkursu nr 1. Zadanie konkursowe Konkursu nr 1 uzależnione jest od wiedzy
dotyczącej
kolorów
oraz
umiejętności
Uczestników,
a
także
refleksu

b)

c)

d)
e)
f)

g)

i polega na wyłowieniu przez Uczestnika liścia znajdującego się w niecce, w której znajduje się dużo
różnokolorowych liści (liście różnią się od siebie kolorem i typem). W niecce znajdują się
następujące sztuczne liście : klon srebrzysty, brzoza, jawor, dąb czerwony, buk zwyczajny, aronia
czarna .Uczestnik ma 10 sekund (odliczane na telewizorze lub na głos przez hostessę) na wybranie
właściwego liścia.
Do każdego wybranego liścia jest przypisana inna Nagroda opisana w pkt 5 Regulaminu. Jeśli
wyłowi inny liść niż zakładał na początku – otrzymuje nagrodę przypisaną do liścia który wyłowił.
Zadanie konkursowe należy wykonać bezpośrednio po rejestracji dowodu zakupu w dniach od 1619.11.2017 r. w godzinach wskazanych w pkt. 2e. Każdy Uczestnik może wziąć udział
nielimitowaną ilość razy dziennie w przedmiotowym konkursie - w trakcie całego czasu trwania
konkursu (okres sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w konkursie).
W razie braku wyłowienia liścia lub przekroczenia czasu na wyłowienie liścia - Uczestnik Konkursu
nie otrzymuje nagrody. W tym przypadku Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia
w związku z dokonaniem Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie.
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniający do wzięcia udziału
w konkursie, do momentu odebrania Nagrody i podpisania protokołu odbioru Nagrody. W razie
zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie, Uczestnikowi nie
przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.
Otrzymanie nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji Uczestników
Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych.
W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, każdy
Uczestnik Konkursu powinien:
I.
zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić na tablecie tę okoliczność;
II.
Zaakceptować na tablecie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
w razie wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na udostępnienie swoich danych
osobowych – udostępnić je hostessie lub hostowi, podanie danych osobowych jest
obligatoryjne jeżeli Uczestnik chce wziąć udział w konkursie nr 2. Jeżeli Uczestnik
konkursu nie będzie brał udziału w konkursie nr 2, podanie danych jest wtedy
fakultatywne. W takiej sytuacji uczestnikowi nie jest udostępniany formularz elektroniczny
do wykonania zadania konkursowego w ramach Konkursu nr 2.
Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i wyłowi właściwy liść
w wyznaczonym czasie - uprawniony jest do otrzymania Nagrody, o której mowa w pkt. 5 aż do
wyczerpania Puli Nagród.

5. Nagrody konkursowe w Konkursie nr 1
a) Nagrodami konkursowymi w Konkursie nr 1 są:
I.
Rękawiczki o wartości 15,00 zł brutto para (łącznie 50 sztuk) z zastrzeżeniem, iż:
w dniu 16.11.2017r jest do wygrania 10 par,
w dniu 17. i 18.11.2017r jest do wygrania 17 par każdego dnia
w dniu 19.11.2017r jest do wygrania 6 par.
II.
Koc o wartości 28,00 zł brutto (łącznie 30 sztuk), z zastrzeżeniem, iż :
w dniu 16.11.2017r jest do wygrania 7 sztuk,
w dniu 17 i 18.11.2017r jest do wygrania 10 sztuk każdego dnia,
w dniu 19.11.2017r są do wygrania 3 sztuki.
III.
Termos o wartości 25,00 zł brutto (łącznie 30 sztuk), z zastrzeżeniem, iż :
w dniu 16.11.2017r jest do wygrania 7 sztuk,
w dniu 17 i 18.11.2017r jest do wygrania 10 sztuk każdego dnia,

w dniu 19.11.2017r są do wygrania 3 sztuki.
IV.

V.

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Zestaw do fondue o wartości 35,00zł (łącznie 20 sztuk) z zastrzeżeniem, iż:
w dniu 16.11.2017r jest do wygrania 5 sztuk,
w dniu 17 i 18.11.2017r jest do wygrania 7 sztuk każdego dnia,
w dniu 19.11.2017r jest do wygrania 1 sztuka.
Karta prezentowa do wykorzystania w Atrium Molo o wartości 50,00 zł (łącznie 15 sztuk),
z zastrzeżeniem, iż:
w dniu 16.11.2017r są do wygrania 4 sztuki,
w dniu 17 i 18.11.2017r jest do wygrania 5 sztuk każdego dnia,
w dniu 19.11.2017r jest do wygrania 1 sztuka.

Po wybraniu właściwego liścia, o którym mowa w pkt. 5 b – Uczestnik uzyskuje właściwą nagrodę
przypisaną do danej kategorii liścia. Nie ma możliwości wymiany i uzyskania nagród z innej Puli.
Organizator wskazuje, iż w przypadku, gdy w danym w dniu okresu konkursu nie zostaną wydane
wszystkie nagrody w ilości maksymalnej dla każdego dnia – nagrody te mogą przejść na kolejny
dzień powiększając pule nagród do wygrania kolejnego dnia.
Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej z określonej Puli (Pkt 5.a. ppkt I – V)
uzależnione jest od trafności i szybkości wykonania przez Niego zadania konkursowego:
I.
za wyłowienie liścia dębu czerwonego - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt.
5.a. podpkt. I,
II.
za wyłowienie liścia brzozy - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt. 5.a. podpkt.
II,
III.
za wyłowienie liścia aronii czarnej - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt. 5.a
podpkt III
IV.
za wyłowienie liścia klonu srebrzysty- w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt.
5 .a. podpkt. IV,
V.
za wyłowienie liścia buku zwyczajny – w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt.
5 a podpkt. V
Uczestnik Konkursu, który znajdzie i wyłowi określony liść ( w czasie 10 sekund ) jest zobowiązany
do odbioru nagrody niezwłocznie. Nieodebranie nagrody w powyżej wskazanym terminie
powoduje utratę uprawnienia do jej późniejszego otrzymania;
Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast
Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie (w szczególności wykonania
zadania), w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby;
Nagrody w Konkursie, których wyboru dokonał Uczestnik Konkursu nie podlegają wymianie na
gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe;
Ewentualne niejasności w zakresie dokonania wykonania zadania wyłowienia liścia i oceny odcienia
oznaczenia kolorystycznego i typu , rozstrzygać będzie Organizator Konkursu;
Nie ma możliwości zakupu Nagród;
Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu;
Pule nagród są ograniczone. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Konkursu nie przysługuje
roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

6. Zasady Konkursu nr 2
a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, a także w pkt. 4 Regulaminu
(tj. zarejestrowanie dowodu zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie nr 1 i wzięcie

udziału w konkursie nr 1) – ma prawo wziąć udział w Konkursie nr 2. Po wykonaniu konkursu nr
1, Uczestnik otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie nr 2.
Zadanie konkursowe w ramach Konkursu nr 2, uzależnione jest od wiedzy, spostrzegawczości i
umiejętności liczenia Uczestnika. W Centrum Handlowym, w pobliżu Punktu Obsługi Konkursu,
każdego dnia akcji stać będzie szyba z naklejką z płatkami śniegu. Uczestnicy konkursu nr 2 na
formularzach elektronicznych udostępnionych przez hostessy na tabletach w Punkcie Obsługi
Klienta – wypełnią swoje dane, w tym numer telefonu kontaktowego i muszą odpowiedzieć na
pytanie: „ Ile płatków śniegu jest na oszronionej szybie”. Po oszacowaniu ilości płatków śniegu,
Uczestnik wypełnia swój formularz elektroniczny na tablecie udostępnionym przez hostessę.
Zgodnie z zasadami wynikającymi z pkt. 4 a, zdanie ostatnie niniejszego Regulaminu, każdy
Uczestnik może wziąć udział w zadaniu konkursowym Konkursu nr 2, nielimitowaną ilość razy. W
dniu 19.11.2017 r. po godzinie 13:00 Organizator sporządzi ranking szacowań ilości płatków śniegu
na podstawie elektronicznych formularzy wypełnionych przez Uczestników. W rankingu
oszacowań dokonanych przez Uczestników konkursu nr 2, najwyższe miejsce zajmie to
oszacowanie przygotowane przez Uczestnika, które w najmniejszym stopniu będzie różnić się od
rzeczywistej ilości płatków śniegu na oszronionej szybie. Organizator w dniu 18.11.2017 r.
poinformuje wiadomością smsową wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w zadaniu w
ramach konkursu nr 2 (tj. szacowanie ilości płatków) o szczegółach finału i zaprosi do
uczestniczenia w finale w dniu 19.11.2017 r. Tych, którzy wzięli udział w zadaniu konkursowym
Konkursu nr 2 (szacowanie ilości płatków) w dniu 19.11.2017 r. , hostessy zaproszą osobiście do
udziału w finale po wykonaniu powyższego zadania. W sytuacji podania przez dwóch lub więcej
uczestników tej samej ilości płatków śniegu decyduje kolejność zgłoszenia się do Konkursu nr 1.
Uczestnicy konkursu nr 2, którzy uzyskali najwyższą punktację w rankingu (w sumie jedynie 50
uczestników) uzyskują nagrody w ramach Konkursu nr 2. Nagrody rozdawane są na scenie w
ramach finału. O kolejności wzywania na scenę i odbierania nagród decyduje miejsce, jakie dany
Uczestnik zajął w rankingu szacowania ilości płatków śniegu, a zatem trafność wykonania zadania
Konkursu nr 2. Kolejność wykonania zadania konkursowego uzależniona jest od pozycji w
rankingu oszacowania ilości płatków śniegu. Udział w finale (tj. rozdanie nagród) odbędzie się w
dniu 19.11.2017 od godziny 14:30 do godziny 17:30 lub do wyczerpania nagród. Organizator od
godziny 14:30 wyczytywać będzie imiona i nazwiska poszczególnych Uczestników z rankingu,
zapraszając na scenę celem odebrania nagrody przysługującej z określonej w rankingu pozycji. W
sytuacji gdy Organizator wyczyta imię i nazwisko danego Uczestnika z rankingu wzywając do
stawienia się na scenie celem odbioru nagrody (wezwanie jest powtarzane dwa razy), a Uczestnik
ten nie stawi się w ciągu 30sekund od ostatniego wezwania na scenę, traci możliwość odbioru
nagrody a w rankingu Organizator dodaje kolejną osobę, która pierwotnie zajęła poniżej 50 pozycji
rankingu.
b) Jeżeli w dniu 19.11.2017 r. dany klient z rankingu pierwszych 50 osób nie stawi się w Centrum
Handlowym szansa odbioru nagrody przechodzi na kolejną osobę poniżej pozycji 50 rankingu,
według następującej zasady. Miejsce Uczestnika, który zajął dowolną pozycję w ramach 50
pierwszych miejsc rankingu, który nie stawił się w dniu 19.11.2017 r. na finale, zajmuje kolejna
osoba z rankingu, która zajęła następne bezpośrednio po tej osobie miejsce w rankingu (np. w
przypadku braku stawienia się osoby z pozycji nr 4 rankingu – jej miejsce zajmuje osoba z pozycji
nr 5 w pierwotnym rankingu – uzyskując w ten sposób nagrodę przypisaną do pozycji nr 4 rankingu,
a nie do pozycji nr 5 rankingu).
c) Jeżeli po przeczytaniu całego rankingu (uwzględniającego wszystkie miejsca rankingu – te 50
pierwszych pozycji jak i pozostałe) nagrody nie zostaną rozdane, Konferansjer zaczyna czytać
ranking od nowa. Osoby, które otrzymały już nagrodę, mają dodatkową możliwość jej zdobycia w
przypadku ponownego wyczytania przez konferansjera.

d) W razie braku pojawienia się osobiście i nieodebrania nagrody, uczestnikowi Konkursu nie
przysługują żadne roszczenia w związku z dokonaniem Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału
w konkursie.
e) Otrzymanie nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji Uczestników
Konkursu w szacowaniu płatków śniegu, czyli spostrzegawczości, umiejętności liczenia.
f) Konkurs nr 2 nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
g) W celu wzięcia udziału w Konkursie nr 2 i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 7 Regulaminu,
każdy Uczestnik Konkursu powinien:
a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić na tablecie tę okoliczność;
b. Zaakceptować na tablecie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
w razie wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na udostępnienie swoich danych
osobowych – udostępnić je hostessie lub hostowi, podanie danych osobowych jest
obligatoryjne jeżeli Uczestnik chce wziąć udział w konkursie nr 2. Jeżeli Uczestnik
konkursu nie będzie brał udziału w konkursie nr 2, podanie danych jest wtedy
fakultatywne.
h) Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i wykona zadanie w
ramach Konkursu nr 2, uprawniony jest do otrzymania Nagrody, o której mowa w pkt. 7 aż do
wyczerpania Puli Nagród.
7. Nagrody w Konkursie nr 2 (finał)
Po oszacowaniu ilości płatków śniegu, osoby plasują się w rankingu na podstawie wyników i tym samym do
konkretnych osób na konkretnych pozycjach przydzielane są konkretne nagrody – bez konieczności
wykonania dodatkowych zadań w dniu finału.
a) Nagrodami konkursowymi w finale Konkursu nr 2 są:
I.
Czekoladki Karmello o wartości 27,00 zł brutto każda (łącznie 16 sztuk)- za zajęcie
pozycji od 36 do 50 rankingu
II.
Karty prezentowe do wykorzystania w Atrium Molo o wartości 50,00 zł każda
(łącznie 30 sztuk) – za zajęcie pozycji od 5 do 35 w rankingu
III.
Tablet Samsung Galaxy Tab E 3G 8 GB w kolorze czarnym – o wartości 560,13
zł brutto każdy (łącznie 4 sztuki) – za zajęcie pozycji od 1 do 4 w rankingu
Nie ma możliwości wymiany i uzyskania nagród z innej Puli.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast
Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby;
Nagrody w Konkursie, których wyboru dokonał Uczestnik Konkursu nie podlegają wymianie na
gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe;
Ewentualne niejasności w zakresie oceny koloru rozstrzygać będzie Organizator Konkursu;
Nie ma możliwości zakupu Nagród;
Nagrody musza być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu;
Pule nagród są ograniczone. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Konkursu nie przysługuje
roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

8. Zasady postępowania reklamacyjnego

a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio
w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 3 dni licząc od
dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje pocztowy lub
potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:
 imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego
składającego reklamację,
 powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 8 lit b) Regulaminu;
d) Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany
w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez
Organizatora (data stempla pocztowego);
e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest
konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
9. Postanowienia końcowe
a) Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu,
w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych
z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału
w konkursie, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w konkursie,
dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń.
b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Konkursu na Stoisku
Konkursowym.
c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę
- (nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) na powielanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku, który może zostać utrwalony przez Organizatora w trakcie realizacji
konkursów objętych niniejszym Regulaminem. - na przetwarzanie swoich danych osobowych,
podanych w trakcie procesu rejestracji w celach marketingowych
- kontakt sms-owy od Organizatora, (w razie wzięcia udziału w Konkursie nr 2) w okresie trwania
Konkursu w celu udzielenia informacji o Konkursie.
d) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konkursu będą
rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości miejscowej ze względu na siedzibę
Organizatora Konkursu.
e) Dane osobowe uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926
z późn.zm.), w celach marketingowych i ma to związek z przeprowadzanym Konkursem oraz
działalnością Organizatora Konkursu. Administratorem danych osobowych zebranych podczas
niniejszego Konkursu jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Creality Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do
ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
f) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na
wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy
organizacji Konkursu. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego
regulaminu. Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w

sposób wiążący przez Organizatora.
g) Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika
Konkursu.
h) Organizator Konkursu ma prawo do odwołania konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności
niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Konkursu.
i) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

