
 

 

Regulamin KONKURS 

„ Złoty Bilet”          

     Galeria Cuprum Arena Lubin 
 
1.Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) 
1.1 
Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Master, Sokołowo ul. Słomowska 9,  
62-300 Września NIP 7891229965, zwana dalej „Organizatorem”. 
1.2  
Zasady konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie KONKURSU – Złoty bilet zwanej dalej 
„Regulaminem Konkursu”. 
1.3 
Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w Galerii Cuprum Arena w Lubinie oraz w siedzibie Firmy 
Master – ul. Słomowska 9, 62-300 Września 
1.4 
Konkurs prowadzony jest w Galerii Cuprum Arena w Lubinie przy ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin (zwanym 
dalej „Galerią”). 
1.5  

Konkurs odbędzie się w dniach: 6-7.09.2014 w godzinach od 13 00 do 19 00. 
Okres ten obejmuje uczestnictwo, rejestrację oraz wydawanie nagród w Konkursie, natomiast nie obejmuje 
składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
2.1 
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy pełnoletni klienci Galerii Cuprum Arena w Lubinie,  
zwani dalej „Uczestnikami Konkursu”. 
 
 
3. Zasady Konkursu 
3.1 
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w pkt. 2.1., które spełniły wszystkie warunki 
określone w niniejszym Regulaminie. 
3.2 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w konkursie Uczestnikom 
konkursu, ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów, ani środki finansowe  
z jakiegokolwiek innego tytułu. 
3.3 
Pierwsze 400 osób, które okaże się paragonem o wartości 100 zł,  za zakupy zrobione we wszystkich 

sklepach znajdujących się w Galerii Cuprum Arena w Lubinie, w dniach trwania eventu tj. 6-7.09.2014 r. 

(sobota, niedziela) w godzinach od 13:00 do 19:00 otrzyma czekoladę.  

Paragony konkursowe zostaną opisane na odwrocie, tak by uniknąć ponownego użycia.  

Konkurs dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów zakupionych w 

Delikatesach AMLA, Food Zoone oraz artykułów alkoholowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, leków na receptę oraz wydatków na kupony loteryjne, transakcji 

kantorowych, doładowań pre-paid oraz dowodów opłaty rachunków telefonicznych.  



 

 

W przypadku posiadania na paragonie zgłaszanym do konkursu w /w artykułów tj.: artykułów 

alkoholowych, wyrobów tytoniowych i leków na receptę, wskazane artykuły zostaną odliczone od wartości 

paragonu. Jeśli po odliczeniu wartości w/w 

artykułów paragon spełniał będzie warunki konkursu zostanie w nim zarejestrowany. 

3.4  

W 32 spośród 400 tabliczek czekolady znajdować będzie się złoty bilet, który upoważnia do dalszego 

udziału w konkursie. Uczestnicy posiadający złoty bilet powinni zgłosić się do organizatorów (do hostessy w 

punkcie informacyjnym) w dowolnym momencie trwania imprezy (sobota, niedziela w godzinach od 13:00 

do 19:00).  

Nagrodami w konkursie są 32 bony o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepach znajdujących się na 

terenie Galerii Cuprum Arena w Lubinie. 

3.5  

Fundatorem nagrody jest Galeria Cuprum Arena w Lubinie.  

3.6 

Podatek dochodowy od nagród zostanie odprowadzony zgodnie z kwotami nagród przez  Organizatora 

Konkursu: Firma MASTER 

3.7 

Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniach: 6-7.09. 2014 r. w godzinach  

od 13 00 do 19 00.  

3.8 

Każda z nagród zostanie wydana Uczestnikowi – po podpisaniu przez niego protokołu odbioru danej 

nagrody oraz okazaniu paragonu wraz z biletem.  

3.9 

Organizator powoła komisję w składzie: przedstawiciel Organizatora i przedstawiciel Galerii, która będzie 

czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (dalej: Komisja). 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie  

z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. 

 
4. Postanowienia końcowe 
4.1 
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na bezpłatne opublikowanie jego danych 
osobowych oraz wizerunku na stronach internetowych Organizatorów, Galerii oraz w innych mediach, 
gdzie prezentowane będą informacje o konkursie. 
4.2 
Organizatorzy oświadczają, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz 
promocji konkursu. 
4.3  
Przystąpienie przez Uczestnika do konkursu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz 
jego akceptację. 
4.4  
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
Podanie danych jest dobrowolne. 
 
4.5 



 

 

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną. Laureat nie ma możliwości przenieść praw  
do nagrody na osobę trzecią. 
 
4.6 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub realizacji nagród z przyczyn 
leżących po stronie Uczestników. 
4.7 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ  
na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
4.8  Wszelkie treści dotyczące konkursu zawarte w materiałach reklamowo -promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
 
 
 
 
Organizator: www.imprezymaster.pl 


