
Regulamin konkursu KALENDARZ ADWENTOWY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady uczestnictwa 

w konkursie organizowanym przez Forum Lubin Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-

300, ul. gen. Władysława Sikorskiego 20 (zwanego dalej Konkursem). 

2. Fundatorem nagród jest Forum Lubin Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 20 

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 żaden sposób nie jest nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany 

ani przeprowadzany przez serwis Facebook. 

5. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu, czyli 22.12.2020 r. i obowiązuje do czasu jego zakończenia 

22.12.2020 , z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

6. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak 

również czas trwania Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie 

zamieszczonym na stronie www.cuprum-arena.pl. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 

formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby 

Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z 

serwisem www.cuprum-arena.pl oraz portalem społecznościowym Facebook, 

powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w ich 

nadejściu. 
 
 
 
 
 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuprum-arena.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2dvBRLzEeCAoXqah_KOIkImxjat3Cw3CRCT5E4rpFuB5E7vVsb6RXIDug&h=AT2zhmPaS3gxTFu9VOr5O5-FAEcEudqDvUycvQIDK7hdk09fSuDS2z2P0uFu5rDNd9hH3K4hZO_zvgiSd6wjd4eymgjSJWLDYz6NlIe21bzuEBwn7NFLZR-hcQiZ11_8GaYlNUPykEA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuprum-arena.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N47yR5o_ipf2iGreHstZztLIwPvNitF6dLl9sr1wbyooDRJ-p1iYdyjk&h=AT1sOOTDflsGM8FpkfRvHiBzVjhCxuk7YgadakQmKAd-avuwTQDIKe0FIg8LIon-NYScjHMc2u09PgGt8UZ643YCiELXXbKSf0Qy79CXMd-N-ZnIf7el1voRVIuHGRA7dYJT4vvlnNc


1. Udział w Konkursie mogą brać wszystkie osoby, które wyślą w zastrzeżonym 

terminie odpowiedź na zadanie konkursowe ujęte w poście konkursowym. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w 

stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o 

zleceniu z następującymi podmiotami: - Organizatorem, - Fundatorem nagród, - 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Galerii Cuprum Areny np. firma 

ochroniarska, firma sprzątająca, 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 będą przechowywane w bazie danych administrowanej przez 

Forum Lubin Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Sikorskiego 20. Dane osobowe będą 

przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Każdy 

uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, lub ich usunięcia. Dane osobowe mogą 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 określone 

niniejszym Regulaminem. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i 

udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, w 

celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Konkursu. 

3. Aby przystąpić do Konkursu należy: 
-pod postem konkursowym w komentarzu wpisać rozwiązanie łamigówki 
- napisać dlaczego to właśnie Wy otrzymać nagrodę. 

- Termin nadsyłania odpowiedzi na pytanie: 22.12.2020 r. do godz. 21:00:00. 
 
 

• Uczestnik, który przystąpił do Konkursu i spełnia powyższe postanowienia 

niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu. 
 
 



IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzcy Konkursu to3 osoby, którepoprawnie rozwiążą zadanie oraz w 

najciekawszy sposób odpowiedzą na zadanie konkursowe oraz spełniąpozostałe 

warunki. 

2. Komentarze nie mogą być edytowane. 

3.Każdy może udzielić odpowiedzi tylko 1 raz. 

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

w konkursie. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na fanpage’u Cuprum Arena na portalu 

Facebook do dnia 22.12.2020 do godziny 23:00. 

 

6.Łączna wartość nagród w konkursie to 983 zł. Wartość jednostkowa poszczególnych 

nagród może się różnić. Nagrody to: 

I miejsce KOLCZYKI SREBRNE MISIE Z CYRKONIAMI, NASZYJNIK SREBRNY MIŚ Z 

CYRKONIAMI OD W.KRUK 

II miejsce: KOLCZYKI SREBRNE POZŁACANE PSZCZOŁY OD W.KRUK 

III miejsce:  KOLCZYKI STAL PICKY PICA – URBAN STORIESOD W.KRUK 

mogły zostać odebrane jedynie drogą 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 leżących 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 rozwiązania Konkursu drogą online oznacza, że 



wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska na liście laureatów na 
stronie www.cuprum-arena.pl 
 
 
 
V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie 

pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w 

ciągu 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 będą rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również 

opis i przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w 

POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH w punkcie 8, w terminie 30 dni od daty ich 

otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący 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 mają jedynie charakter informacyjny. 

3. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu 

postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy 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 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

http://www.cuprum-arena.pl/?fbclid=IwAR3H3mb8EuSt29g0jo2ujvupY4cHCJTtR58gC0ph8bMOE83agyTmLFj6Dng
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuprum-arena.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0I2YeH8X_AXaoexX89mf9wp6ZCCuW8a3ewEXZ79icxEh-T3FE3svzW1tU&h=AT0EQyXT809egWo_eqv7ZWLGIeagpgbQplLj2pEXuU4T8dbZhjmMFZnfHz-p6B8JDrkyjw0Y0gQsP6zZoPiSXDJgu9deTPhidq9izb1wYkTEuB0FnOgc4DbueFMqaOUOfpVVE_niOgs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cuprum-arena.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-M93ecIHcfB0IezqGEXXOV17O_Jqf2w6No4cEHgf4dBdXQ7R-5Q5DX_E&h=AT33RKIO_4TeoVnBVgYcSR2_Sh8cpCDYG82CZ9Wz9eAA1VklndR0BXvHIz5ZBololnCek0I9bC6_dq5fDUC9Mt-XV_uoe6nz_bg6RydisAukOus8MClNMQdluB30cwbEY0pyD7C0pdo


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 przystąpi do Konkursu staję się Uczestnikiem Konkursu, co jest 

jednoznaczne z akceptacją przez niego warunków niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa. 
 


