
 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Noc Zakupów w deszczu balonów” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. „Noc Zakupów w deszczu balonów ” 

w Galerii Cuprum Arena w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest My Colours Studio Ewa Cichocka  

z siedzibą w Lubinie przy ul. Towarowej 8, 59-300 Lubin, NIP 6922184388. 

3. Organizator działa na zlecenie Galerii Cuprum Arena, położonej przy ul. Sikorskiego 20 

w Lubinie (59-300).   

4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz 

gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Cuprum Arena położonej w 

Lubinie (59-300) przy ul. Sikorskiego 20, zameldowanych  

w Województwie Dolnosląskim lub bezpośrednio związanych z miastem Lubin.  

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Cuprum Arena.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.  

7. Konkurs przeprowadzany jest dnia 27 października 2018r. w godzinach od 18:00 do 

22:00. (dalej: „czas trwania Konkursu”). Czynności związane z ogłoszeniem wyników 

Konkursu, wydaniem zwycięzcom nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji 

uczestników zostaną zakończone do dnia 31 października 2018r. w Polsce (dalej: 

„Uczestnik”). Uczestnicy niepełnoletni muszą być pod opieką osoby pełnoletniej 

legitymującej się ważnym dokumentem tożsamości. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, 

właścicielami  sklepów Galerii Cuprum Arena, pracownikami Cuprum Arena lub oraz 

członkowie rodzin tych osób.  

9. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, 

rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez 

pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy 



 

 

 

prawnej zatrudnienia, włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecania 

lub umowy o dzieło.   

10. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które  zostały wykluczone  

z jakiejkolwiek akcji promocyjnej (w tym loterii, sprzedaży premiowej lub konkursu), 

prowadzonego uprzednio przez Organizatora w związku z naruszeniem przez te osoby 

Regulaminu danej akcji promocyjnej bądź powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa mających zastosowanie do przeprowadzania takiej akcji promocyjnej. 

11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).   

12.  Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne 

 w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. 

U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).  

13. Uczestnik przystępując do Konkursu winien zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w Konkursie oraz akceptuje treść Regulaminu. Regulamin dostępny jest w trakcie 

trwania konkursu w punkcie obsługi klienta i w dwóch ekspozytorach umieszczonych 

przy scenie oraz do pobrania na stronie Galerii Cuprum. 

II.  Rejestracja w Konkursie   –  warunki udziału 

 

1.  Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie specjalnego kuponu, zwanego dalej  

„Kuponem   konkursowym”. Wzór Kuponu konkursowego stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. Kupony konkursowe Uczestnicy mogą otrzymać łapiąc biały lub srebny 

balon na terenie Galerii Cuprum podczas pierwszego etapu konkursu. Drugie zadanie 

polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie hostessy. Kupony konkursowe 

należy oddać wyznaczonym hostessom na specjalnie przygotowanych stoiskach przy 

scenie na poziomie 0 (dalej: „stoiska konkursowe”). 



 

 

 

2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku białych lub srebnych balonów z 

kuponami przysługuje mu odpowiednio większa liczba szans na wygranie (t.j. uczestnik 

oddaje zwycięskie kupony hostessie).   

3. Uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych tj imienia 

i nazwiska, nr telefonu i numeru kuponu z balonu.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego 

wszystkich poniższych warunków: 

a. złapanie balonu z kuponem konkursowym;   

b. zarejestrowanie udziału w Konkursie w czasie trwania Konkursu u hostess, poprzez 

podpisanie formularza zgłoszeniowego i podanie w nim następujących danych 

osobowych:  

• imienia i nazwiska;   

• numeru telefonu komórkowego;   

• adresu e-mail   –   fakultatywnie;   

c. złożenie w formularzu zgłoszeniowym oświadczeń, że Uczestnik:  

• zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego treść;  

• jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osob 

niepełnoletnich to opiekun posiada taką zdolność; 

• nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Galerii Cuprum Arena,  pracownikiem 

Organizatora,  ani członkiem rodzin pracowników Galerii Cuprum Arena a także nie pracuje 

przy obsłudze  ani organizacji Konkursu ani nie jestem członkiem rodzin osób pracujących przy 

obsłudze lub organizacji Konkursu;  

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez   Administratora  danych 

osobowych, oraz podmioty gospodarcze z nim współpracujące na  podstawie umów 

powierzenia danych zgodnie z artykułem 31 ustawy o Ochronie Danych Osobowych dla celów 

konkursowych;  

• wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora danych osobowych  (oraz podmiotów 

gospodarczych z nim współpracujących na podstawie umów powierzenia 



 

 

 

danych zgodnie z artykułem 31 ustawy o Ochronie Danych Osobowych) informacji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w trakcie trwania konkursu i na potrzeby konkursowe; 

• nie został wcześniej wykluczony z jakiejkolwiek akcji promocyjnej (w tym loterii, sprzedaży 

premiowej lub konkursu) organizowanej uprzednio przez  Organizatora w związku z 

naruszeniem przez niego regulaminu danej akcji promocyjnej bądź powszechnie 

obowiązujących przepisów; 

Złożenie każdego z powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże wyłącznie złożenie 

wszystkich tych oświadczeń uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie i uzyskanie nagrody.   

5. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie danych 

osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, numeru kuponu oraz numeru 

telefonu komórkowego o formacie XXX XXX XXX).  

Uczestnik Konkursu może zgłosić udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże wyłącznie 

przy użyciu tych samych danych osobowych, w tym tego samego numeru telefonu 

komórkowego. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu przy użyciu różnych danych osobowych 

stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i jest podstawą wykluczenia 

Uczestnika w Konkursu bez prawa do ponownego  wzięcia w nim udziału. Każdy Uczestnik 

może zgłosić do Konkursu większą liczbę Kuponów konkursowych, jeżeli wejdzie w posiadanie 

większej liczby Kuponów zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   

6. Każdy dodatkowy zarejestrowany przez Uczestnika Kupon konkursowy daje kolejną 

możliwość rozwiązania Zadania konkursowego. W Konkursie biorą udział wyłącznie 

oryginalne, czytelne i nieuszkodzone Kupony konkursowe. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich danych, o których mowa w 

pkt II.3. Regulaminu, na podstawie których zostały wydane Kupony konkursowe. 

8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również, w 

przypadku wygranej, nie wydać mu nagrody, gdy ten jest w stanie nietrzeźwym lub 

pod wpływem środków odurzających. 

9. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany regulaminu Konkursu na 

każdym etapie jego trwania. 

 



 

 

 

III. Zasady Konkursu 

 

1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone 

w punkcie II powyżej.  

2. Uczestnicy, po zgłoszeniu udziału w Konkursie zgodnie z pkt. II Regulaminu, będą mieli 

możliwość samodzielnego rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa 

w  Regulaminu, zwanego dalej „Zadaniem konkursowym”. Zadanie konkursowe może 

być rozwiązywane tylko  

i wyłącznie przez Uczestników, którzy prawidłowo zgłosili swój udział  

w Konkursie  według postanowień Regulaminu.   

 

IV.  Nagrody 

 

1. W Konkursie przewidziano do wydania trzy rodzaje nagród: „Bon Podarunkowy“ o 

wartości 30 i  50 zł i nagrody niespodzianki przekazane przez najemców.   

 

V.  Zasady wyłonienia Zwycięzców Konkursu i wydania im nagród 

 

1. Nagrody będą wydawane Zwycięzcom przy stoisku konkursowym w ciągu czasu 

trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu,  Nagrody będą wydawane zwycięzcom 

w dniu 27.10.2018 r. do godz. 22:00. Po dniu 27.10.2017 r. Nagrody nie będą już 

wydawane.  

2. Zwycięzca w celu odbioru Nagrody powinien złożyć oświadczenie według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Nagroda zostanie wydana Laureatowi niezwłocznie po weryfikacji okazanych przez 

Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt. V. 6. Regulaminu, a także imienia i 

nazwiska Zwycięzcy(na podstawie dokumentu tożsamości) i sporządzeniu protokołu 

przekazania nagrody.  

4. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wydania ekwiwalentu Nagrody w gotówce 

lub innej formie lub zamiany Nagrody na inną nagrodę.  

5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę w terminie wskazanym w pkt.V.5 

Regulaminu Zwycięzca traci prawo do Nagrody i pozostaje ona własnością  

Organizatora.  



 

 

 

6. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Zwycięzca nie spełnia określonych w 

Regulaminie wymogów dla wzięcia udziału w Konkursie lub gdy Zwycięzca nie spełni 

wszystkich określonych w Regulaminie wymogów dla wydania mu Nagrody, w Tym 

wymogów określonych w pkt. V. 6 -7 Regulaminu, Nagroda przeznaczona dla  danej 

osoby pozostaje własnością Organizatora 

 

VI.  Reklamacje 

 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można 

składać Organizatorowi wyłącznie pisemnie (pod rygorem nieważności)  do dnia 

31.10.2018 godz. 24.00. Reklamacje złożone po tym terminie nie  będą rozpatrywane.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer 

telefonu, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i  żądanie 

określonego zachowania się przez Organizatora.    

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora bezpośrednio po uzyskaniu 

informacji. 

 

VII.  Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Uczestnicy Konkursu zgodnie z pkt. II.10.c Regulaminu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Galerię Cuprum Arena położoną w Lubinie   przy ul. Sikorskiego 

20 ich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie w celu 

przeprowadzenia Konkursu pt. „Noc Zakupów w deszczu balonów”  w Galerii Cuprum 

Arena, w tym wyłonienia uczestników, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji.    

2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb 

niniejszego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych.    

3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Galeria 

Cuprum Arena położona w Lubinie (59-300) przy ul. Sikorskiego 20. Każdy Uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 



 

 

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do 

udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez uczestnika.  

 

VIII.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym w czasie trwania Konkursu oraz na 

stronie www.cuprum-arena.pl. 

2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel  

Organizatora Konkursu oraz przedstawiciel Galerii Cuprum Arena. Komisja 

Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik bierze udział 

w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.    

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się 

naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających 

zastosowanie do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia 

Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć 

w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku informowania o tym fakcie innych 

Uczestników Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór kuponu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2   –  Wzór oświadczenia  

 

Niniejszym oświadczam, iż uczestnicząc w Konkursie pt. „Noc Zakupów w deszczu balonów” w Cuprum Arena 

(dalej jako „Konkurs”) prowadzonym przez Organizatora, działałem/-am w zgodzie z postanowieniami 

Regulaminu ww.  Konkursu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa mającymi zastosowanie do 

przeprowadzenia tego Konkursu. W szczególności  potwierdzam, iż złożone przez mnie w toku procedury 

rejestracyjnej oświadczenia są zgodne z prawdą, a Zadanie konkursowe zostało przeze mnie wykonane 

samodzielnie i w imieniu własnym, bez  jakiejkolwiek pomocy osób trzecich lub sprzętu. 

Przyjmuję do wiadomości, że sprzeczność powyższego oświadczenia z rzeczywistością oznacza naruszenie przeze 

mnie regulaminu Konkursu i może skutkować wykluczeniem mnie z Konkursu z obowiązkiem zwrotu całości 

otrzymanej nagrody, a także  pociągnięciem mnie przez Organizatora do odpowiedzialności odszkodowawczej, 

która może dotyczyć nie tylko faktycznie poniesionej szkody, ale również korzyści utraconych przez Organizatora 

w związku  z ww. sprzecznością.  

Przyjmuję ponadto do wiadomości, że Organizator może poza powyższym podjąć  wobec mnie również inne 

stosowne kroki prawne, nie wyłączając złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

oszustwa, jeśli doszłoby do wypełnienia przez mnie znamion tego przestępstwa.  

 

 …………………………………  

              Podpis Laureata 

 

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach kontaktowych, marketingowych przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania. W związku z tym przysługuje mii prawo dostępu do treści danych. do 

sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W 

przypadkach uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mii prawo 

do wniesienia skargi do PUODO. 

 

 

…………………………………  

              Podpis Laureata 


