
Regulamin konkursu Douglas 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin , zwany dalej Regulaminem , określaogólne zasady 
uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Forum Lubin Sp. z o.o. z siedziba ̨
w Lubinie 59- 300, ul. gen. Władysława Sikorskiego 20 (zwanego dalej 
Konkursem).  

2. Fundatorem nagród jest jestDouglas sp. z o.o. zsiedzibą w Warszawie01-042, ul. 

Okopowa 58/72 

 
3. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Forum Lubin Sp . z o.o. z 
siedzibą w Lubinie 59-300, ul. gen. Władysława Sikorskiego 20  

4. Konkurs w żadensposób nie sponsorowany , popierany ani przeprowadzany 
przez serwis Facebook.  

5. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin , który wchodzi w życie z dniem 
rozpoczęcia Konkursu, czyli 18.12.2020 r. i obowiaz̨uje do czasu jego zakończenia 
18.12.2020, z zastrzeżeniempostanowień poniższych.  

6. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa , określenienagród, 
jak również czas trwania Konkursu zawarte sa ̨w niniejszym Regulaminie 
zamieszczonym na stronie www.cuprum-arena.pl.  

7. Organizator oświadcza , że Konkurs nie jest grą losową , loterią f antową, 
zakładem wzajemnym , loterią promocyjną , których wynik zależy od przypadku , 
ani żadna ̨inna ̨forma ̨gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagródczuwaja ̨Osoby 
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodza ̨ 2 
osoby.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne zwiaz̨ane z 
serwisem www.cuprum-arena.pl oraz portalem społecznościowym Facebook , 
powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikajac̨e z nich opóźnienia w ich 
nadejściu.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Udział w Konkursie moga ̨brać wszystkie osoby , którewyślą w zastrzeżonym 
terminie odpowiedź na zadanie konkursowe ujęte w poście konkursowym.  



2. Uczestnikami Konkursu nie moga ̨być pracownicy , ani osoby pozostajac̨e w 
stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym , do którego stosuje się 
przepisy o zleceniu z następujac̨ymi podmiotami : - Organizatorem, - Fundatorem 
nagród, - podmiotami świadczac̨ym i usługi na rzecz Galerii Cuprum Areny np . 
firma ochroniarska , firma sprzat̨ajac̨a , firma odpowiedzialna za obsługę 
techniczną oraz członkowie rodzin wyżej wskazanych osób , do drugiego stopnia 
pokrewieństwa w linii bocznej i prostej.  

3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu będa ̨przechowywane w bazie danych administrowanej 
przez Forum Lubin Sp . z o .o. z siedziba ̨w Lubinie , ul. Sikorskiego 20. Dane 
osobowe będa ̨przetwarzane dla celówzwiaz̨ anych z realizacja ̨niniejszego 
Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane , lub ich usunięcia . 
Dane osobowe moga ̨być także przetwarzane w celach marketingowych oraz gdy 
jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak ich 
nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.  

III. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określ one 
niniejszym Regulaminem.  

2. Zgłaszajac̨swój udział w Konkursie Uczestnik wyrażazgodę na przetwarzanie i 
udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, w 
celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu.  

3. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

- odpowiedzieć na pytanie „ moje najpiękniejsze wspomnienie ze Świąt Bożego 
Narodzenia to … „ 

Uczestnik, któryprzystąpił do Konkursu i spełnia powyższe postanowienia 
niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu.  

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD  

1. Zwycięzcy Konkursu to 3 osoby, które w najciekawszy sposób odpowiedzą na 
zadanie konkursowe oraz spełnią pozostałe warunki.  

2. Komentarze nie moga ̨być edytowane. 

3. Każdymożeudzielić odpowiedzi tylko 1 raz.  

4. O wyborze zwycięzców decyduje 2 osobowe jury , które oceni poprawność 
zgłoszeń w konkursie.  



5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastap̨i na fanpage’u Cuprum Arena na portalu 
Facebook do dnia 18.12.2020 do godziny 23:00  

6. Wartość jednostkowa poszczególnych nagród może się różnić. Nagrody będą 

przypisane do osoby wygranej w sposób przypadkowy 

Nagrody to: 

1 x zestaw: 

AqualityDr Irena Eris Aquality Water Serum Concentrate 

Institute Solutions LIFTING High Restore Night Cream 

1 x zestaw:  

Pielęgnacja twarzyGift set dla mężczyzn 

1 x zestaw:  

Pielęgnacja ciałaGift set dla mężczyzn 

7. Nagrody będa ̨mogły zostać odebrane jedynie droga ̨osobistego odbioru do dnia 
31.12.2020 w punkcie informacyjnym na poziomie 0, który jest czynny w 
godzinach otwarcia Cuprum Arena.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 
nagrody z przyczyn leżac̨ych po stronie Uczestnika , a w szczególności w 
przypadku: niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie oraz 
podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.  

9. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie 
na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.  

10. Laureatom nie wolno przenosić nagrody na osoby trzecie.  

11. Nadesłanie przez Uczestnika rozwiaz̨ania Konkursu droga ̨online oznacza , 
żewyraża on zgodę na opublikowanie imienia , nazwiska na liścielaureatów na 
stronie www.cuprum-arena.pl  

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

1. Wszelkie reklamacje dotyczac̨e Konkursu należyzgłaszać do Organizatora w 
formie pisemnej – listem poleconym , pocztą kurierską lub osobiście w biurze 
Organizatora w ciag̨u 14 dni od ogłoszenia wyników , z zastrzeżeniem , że za 



termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki 
nadawczej.  

 

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będa ̨rozpatrywane.  

3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamujac̨ego , jak 
również opis i przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje będa ̨rozpatrywane przez Komisję , o której mowa w 
POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH w punkcie 8, w terminie 30 dni od daty ich 
otrzymania. O decyzji Komisji reklamujac̨y zostanie powiadomiony pisemnie . 
Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na  

stronie www.cuprum-arena.pl 
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-  

promocyjnych maja ̨jedynie charakter informacyjny.  

3. Ewentualne spory wynikajac̨e z uczestnictwa w Konkursie , po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sądwłaściwy dla siedziby 
Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie 
jego trwania . Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie  
internetowej www.cuprum-arena.pl. Zmiany wchodza ̨w życie z dniem ich 
ogłoszenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów : rozpoczęcia i 
zakończenia wysyłania zgłoszeń do Konkursu , rozpoczęcia i zakończenia 
głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.  

6. Każdy, kto przystap̨i do Konkursu staję się Uczestnikiem Konkursu , co jest 
jednoznaczne z akceptacja ̨przez niego warunków niniejszego Regulaminu.  

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika , Osoby Odpowiedzialne 
powołane przez Organizatora moga ̨go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja ̨
obowiązujące przepisy prawa.  

 

 


