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REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Zgarnij rower” 

  

1. Postanowienia ogólne  

a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Zgarnij rower”,  

b) Organizator Konkursu i Fundator Nagród - Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest Creality Sp. z 

o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 

numerem KRS  0000714568 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca numer REGON: 100546233, NIP: 7311986834. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator, który zbiera dane na rzecz Atrium Molo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C, 04-175 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714568 , Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5262489619, REGON: 016105353. Dane 

osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora, jak i Atrium Molo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

i  podmioty z nim współpracujące -  będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

(w tym zakresie podanie danych obligatoryjne).  

c) Organizator jak i Atrium Molo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przetwarza dane osobowe Uczestników 

dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, podają dane dobrowolnie 

oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 

może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnicy mogą również dokonać dobrowolnej zgody na 

wykorzystanie danych osobowych do przesyłania im informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora 

lub Atrium Molo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

d) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym Atrium Molo w Szczecinie (71-011) przy ul. 

Mieszka I 73. Konkurs organizowany jest na zlecenie podmiotu Atrium Molo Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

e) Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 12 -17 marca 2018 r. – w godzinach otwarcia Centrum, z zastrzeżeniem, 

iż zadanie konkursowe można wykonać w godzinach pracy Punktu Obsługi Konkursu 12:00-18:00. 

 

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.  

b) Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – okres trwający w dniach 12-17 marca 2018 

r. w godzinach pracy Centrum Handlowego z zastrzeżeniem, iż w dniu 17.03.2018 r. do godziny 17:50 

c) Centrum Handlowe – centrum handlowo – usługowe Atrium Molo w Szczecinie przy ul. Mieszka I 73. 

d) Zakup uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – zakup dowolnych towarów lub usług udokumentowany 

maksymalnie 2 dowodami zakupu, tj. paragonami lub fakturami VAT (wystawionymi na osobę fizyczną), dokonany 

w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (z wyłączeniem zakupu takich towarów i usług jak – 

zakup usług bankowych, wymiany walut, zakup leków, zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych) - o wartości łącznej 

co najmniej 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto, dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającego do wzięcia 

udziału w konkursie. Celem uczestniczenia w Konkursie – uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji 

paragonów (faktur) w Punkcie Obsługi Konkursu. Wartość paragonów (faktur) sumuje się jedynie w zakresie dwóch 

dowodów zakupu. Dowód zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 100,00 zł brutto – dają podstawę do 

wzięcia udziału maksymalnie trzy razy w konkursie zgodnie z następującym założeniem: 

 dowód zakupu o wartości: 100,00 zł – 149,99 zł brutto – 1 możliwość wzięcia udziału w Konkursie, 

 dowód zakupu o wartości: 150,00 zł – 249,99 zł brutto – 2 możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 

 dowód zakupu o wartości powyżej 250,00 zł brutto – 3 możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 

e) Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane przy sklepie TK MAXX 

czynne w godzinach 12:00 -18:00, w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników Konkursu zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, 

f) Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.  

g) Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt. 3 

Regulaminu, biorące udział w Konkursie, 
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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 cywilno-prawnej, 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  

a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać  

w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w konkursie  -  Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału 

w konkursie, następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu z Dowodem Zakupu uprawniającego 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 zostaje podpisany przez hostessę i jest wykluczony z ponownej 

rejestracji. Uczestnikowi Konkursu po rejestracji dowodu zakupu przysługuje prawo do wzięcia udziału w zadaniu 

konkursowym w ilości zgodnej z postanowieniem pkt. 2 d niniejszego regulaminu. Uczestnik może wykonać zadanie 

konkursowe maksymalnie 3 razy dziennie w każdym dniu Okresu trwania Konkursu – po spełnieniu przesłanek 

opisanych w niniejszym regulaminie (sumarycznie Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie 18 razy 

w trakcie całego Okresu trwania Konkursu). Zadanie konkursowe należy wykonać bezpośrednio po rejestracji 

dowodu zakupu. 

b) Zadanie konkursowe uzależnione jest od umiejętności, refleksu, spostrzegawczości i szybkość reakcji  danego 

Uczestnika.  

c) W Centrum Handlowym, w pobliżu Punktu Obsługi Konkursu -  każdego dnia akcji znajdować się będzie instalacja/ 

konstrukcja składająca się na stanowisko do wykonania konkursu. Na tym stanowisku znajdować się będzie telewizor 

w białej zabudowie i stanowisko do oddania głosu – przycisk. Konkurs polega na wzięciu udziału  grze wyświetlanej 

na telewizorze. W grze chodzi o to, by znaleźć jak najwięcej obrazków przedstawiających rower w jak najkrótszym 

czasie. Każdy Uczestnik ma możliwość przejścia 3 etapów gry – gdzie w każdym z etapów obrazki wyświetlają się w 

różnych odstępach czasu. Każdy z etapów dzieli się na pakiety, a każdy z pakietów składa się z 10 obrazów, z czego 

tylko 1 obrazek w pakiecie 10 obrazów to rower. W momencie, w który Uczestnik zobaczy obrazek przedstawiający 

rower powinien nacisnąć przycisk – uzyskując w ten sposób punkt. Brak użycia przycisku  w trakcie danego pakietu 

powoduje, iż dany pakiet wyświetla się ponownie umożliwiając podjęcie nowej próby znalezienia obrazku 
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przedstawiającego rower i uzyskania punktu (lecz w ten sposób zwiększa się czas wykonania zadania). Obrazki te w 

ramach danego pakietu będą się pojawiały dopóki Uczestnik nie użyje przycisku – niezależnie czy w trakcie 

wyświetlania obrazku przedstawiającego rower czy też innego obrazku. Użycie przycisku w momencie pojawienia 

się na ekranie innego obrazka niż ten przedstawiający rower – powoduje, iż dany pakiet kończy się i gra przechodzi 

do kolejnego pakietu (Uczestnik wtedy nie zdobywa punktu i nie ma szansy na powtórzenie danego pakietu, lecz ma 

możliwość wypróbowania swoich sił w kolejnych pakietach i etapach).  W każdym z pakietów na każdym z etapów 

– obrazek przedstawiający rower pojawia się w innym miejscu danego pakietu – pakiety różnią się miedzy sobą i 

wyświetlają się w losowej kolejności. Każdy z Uczestników ma ten sam zestaw pakietów tych samych pakietów, lecz 

kolejność ich wyświetlania jest inna dla każdego z Uczestników. (w związku z tym każdy uczestnik ma równe) Gra 

składa się z : 

I. etap  - tutaj są 3 pakiety obrazków – każdy pakiet po 10 obrazków, z czego tylko 1 z 10 obrazków to 

rower. Obrazki wyświetlają się w każdym z pakietów w tym etapie co 1 sekundę.  

II. etap  - tutaj są 3 pakiety obrazków – każdy pakiet po 10 obrazków, z czego tylko 1 z 10 obrazków to 

rower. Obrazki wyświetlają się w każdym z pakietów w tym etapie co 0,7 sekundy 

III. etap  - tutaj są 4  pakiety obrazków – każdy pakiet po 10 obrazków, z czego tylko 1 z 10 obrazków to 

rower. Obrazki wyświetlają się w każdym z pakietów w tym etapie co 0,4 sekundy 

Cała gra trwa maksymalnie 2 minuty. Każdy z Uczestników ma maksymalnie 2 minuty na wykonanie zadania 

konkursowego.  W sytuacji jeżeli Uczestnik w czasie całej gry i wyświetlania obrazków przez 2 minuty nie użyje 

przycisku – gra wyłączy się po 2 minutach  i przedstawi wynik uzyskany przez Uczestnika.  

d) Każdego dnia nagradzane są 4 najwyższe osiągnięte wyniki. Każdego dnia tworzy się nowy ranking, z zastrzeżeniem 

sytuacji opisanej w pkt. 4 h niniejszego Regulaminu.  Kryterium oceny najlepszych Uczestników to ilość znalezionych 

rowerów, w momencie gdy kilku Uczestników ma tą samą ilość znalezionych rowerów – decydujące znaczenie o 

umiejscowieniu w rankingu ma czas wykonania zadania, a w sytuacji tej samej ilości rowerów i tego samego czasu 

wykonania zadania – decydujące znaczenie ma to kto pierwszy zgłosił się do wykonania zadania konkursowego.  

e) W trakcie wykonywania zadania konkursowego Uczestnik musi być sam przy stanowisku do wykonania zadania 

konkursowego (przycisku). Uczestnik sam musi wykonać zadanie – bez pomocy osób trzecich. Uczestnik może 

używać przycisku jedynie ręką, nie jest dozwolone używanie jakichkolwiek innych urządzeń i przedmiotów do 

używania przycisku.  W sytuacji jeżeli gra się zawiesi lub nastąpi utrata zasilania  - Uczestnik ma prawo wziąć udział 

w grze od nowa.  

f) Uczestnicy konkursu - na tablecie znajdującym się w Puncie Obsługi Konkursu – udostępnionym przez  hostessy/ 

hostów – wypełnią swoje dane, w tym numer telefonu kontaktowego.   

g) Każdego dnia po zakończeniu możliwości wykonywania zadania konkursowego danego dnia – Organizator 

zweryfikuje ranking uzyskanych wyników i  zgodnie z pkt. 4 d niniejszego Regulaminu – wskaże 4 zwycięzców.  

h) Organizator każdego dnia w godzinach 18:00 - 19:00 poinformuje telefonicznie/wiadomość sms wszystkich 

uczestników, którzy wzięli udział w zadaniu konkursowym i zajęli 4 najwyższe miejsca w rankingu  dziennym 

uprawniające do otrzymania Nagrody. Organizator telefonicznie poinformuje o terminie i sposobie odbioru 

Nagrody.  W sytuacji, gdy Uczestnik nie stawi się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora telefonicznie 

/ wiadomość sms - po odbiór Nagrody, powoduje to utratę uprawnienia Uczestnika do jej otrzymania. Nagroda 

taka przechodzi do puli nagród na następny dzień. Istnieje możliwość, że ostatniego dnia akcji 17.03.2018 r. pula 

nagród będzie większa o nieodebrane nagrody, tego dnia zostaną wydane wszystkie nagrody uczestnikom z 

najwyższymi wynikami danego dnia. W dniu, w którym ilość nagród do wygrania została zwiększona z uwagi na 

sytuacje opisaną powyżej (tj. zwiększenie ilości nagród związanych z przejściem na następne dni nagród 

nieodebranych przez innych Uczestników),  ilość nagród do wygrania w danym dniu jest większa niż ta wskazana w 

pkt. 4 d niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji w dniu, w którym mamy zwiększoną pulę nagród – nagrody 

niewydane zwiększają pulę dzienną pulę nagród, o której mowa w pkt. 4d niniejszego Regulaminu, wtedy uczestnicy 

uzyskujący najwyższe pozycje w rankingu dziennym otrzymają nagrody, o których mowa w punkcie 5 a podpkt a 

Regulaminu, a po wyczerpaniu zwiększonej dziennej puli nagród z pkt. 5 a podpkt a Regulaminu, następni 

Uczestnicy z kolejnych pozycji z rankingu dziennego uzyskują odpowiednio nagrody z pkt. 5 a podpkt. b 

Regulaminu.  

i) W sytuacji kilkukrotnego wzięcia udziału w Konkursie danego dnia i uzyskania kilku wyników z 4 pierwszych pozycji 

z rankingu danego dnia – jeden Uczestnik może zająć tylko jedno miejsce w rankingu – brane będzie pod uwagę 

miejsce najwyżej uzyskana pozycja w rankingu dziennym.  
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j) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniającego 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.  

k) Otrzymanie Nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji Uczestników Konkursu. 

l) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych, (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w 

rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

m) 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  

III. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu – w tym zakresie Uczestnik musi udostępnić swoje dane osobowe hostessie lub hostowi – w 

zakresie następujących danych : imię, nazwisko, numer telefonu - jest obligatoryjne o ile Uczestnik chce 

wziąć udział w konkursie. 

5. Nagrody 

a) Nagrodami konkursowymi są: 

a. Voucher o wartości 949 zł brutto każdy na zakup roweru (łącznie 6 sztuk na cały Okres Konkursu, z 

zastrzeżeniem, iż każdego dnia do wygrania jest 1 sztuka) do wykorzystania w sklepie BIKE – TEAM ul. 

Modra 90 (Bezrzecze) Szczecin w terminie 7 dni od otrzymania. Szczegółowe zasady wykorzystania 

vouchera na odwrocie vouchera. 

b. Odtwarzacz MP3 ze słuchawkami o wartości 100 zł każdy (łącznie  12 sztuk na cały Okres Konkursu, z 

zastrzeżeniem, iż każdego dnia do wygrania są 2 sztuki) 

c. Zegarek sportowy o wartości 100 zł każdy (łącznie 6 sztuk na cały Okres Konkursu, z zastrzeżeniem, iż 

każdego dnia do wygrania są 1 sztuka) 

Nagrody konkursowe będą do wygrania codziennie, do wyczerpania przeznaczonych na dany dzień sztuk nagród. 

Do Nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości 

nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora  na konto właściwego 

Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika 

Konkursu, który otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie 

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie 

zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym i wydającym nagrody jest Organizator. 

b) Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej uzależnione jest od uzyskanej pozycji w rankingu 

dziennym – Uczestnik, który otrzyma pierwszą pozycję w rankingu dziennym (o którym mowa w pkt. 4 g 

niniejszego Regulaminu) uzyska nagrodę, o której mowa w pkt. 5a podpkt. a, natomiast Uczestnicy, którzy 

uzyskają odpowiednio drugą, trzecią pozycję -  uzyskają każdy po nagrodzie, o której mowa w pkt. 5 a podpkt. b 

Regulaminu, Uczestnik, który uzyska odpowiednio czwartą pozycję w rankingu dziennym  - uzyska nagrodę, o 

której mowa w pkt. 5 a podpkt. c Regulaminu.  

c) Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do 

przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie; 

d) 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; 

e) Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe; 

f) Ewentualne niejasności w zakresie wykonania zadania konkursowego - rozstrzygać będzie Organizator Konkursu; 

g) Nie ma możliwości zakupu Nagród; 

h) Nagrody musza być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu; 

 

6. 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: 
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 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 6 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.  

 

7. 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 Punkt Obsługi Konkursu. 

c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu zawarte w niniejszym 

Regulaminie, oraz wyraża zgodę na: 

-  przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w trakcie procesu rejestracji w celu przeprowadzenia 

konkursu przez jego organizatora; 

- kontakt telefoniczny od Organizatora, w okresie trwania Konkursu w celu udzielenia informacji o Konkursie. 

f) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione 

podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo 

w sposób sprzeczny z prawem. 

g) Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, 

iż podał nieprawdziwe dane osobowe. 

h) Organizator jak i Atrium Molo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Uczestników 

dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) . Uczestnicy, podają dane dobrowolnie 

oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 

może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnicy mogą również dokonać dobrowolnej zgody na 

wykorzystanie danych osobowych do przesyłania im informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora 

lub Atrium Molo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uczestnicy wyrażają także zgodę na (nieodpłatnie, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych) na powielanie  w trakcie realizacji konkursu objętego niniejszym 

Regulaminem, a także na rozpowszechnianie swojego wizerunku, który może zostać utrwalony w trakcie realizacji 

konkursu przez Organizatora lub podmiot,  którym mowa w pkt. 1 b Regulaminie lub przez inny podmiot działający 

na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt. 1b Regulaminu 

i) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konkursu będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny.  

j) 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, z 

zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane 

w ten sam sposób co ogłoszenie samego regulaminu. Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – 

będą rozstrzygane w sposób wiążący przez Organizatora.  

k) Organizator Konkursu ma prawo do odwołania konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od 

Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się konkursu 

uniemożliwiających działania punktu obsługi konkursy, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji.  

l) Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w sposób wiążący przez Organizatora.  

m) Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika Konkursu.  

n) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


