
 
 

REGULAMIN AKCJI „Złóż życzenia swojej Mamie na naszych ekranach led” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest promocja pod 

nazwą „Złóż życzenia swojej Mamie na naszych ekranach Led” („Akcja”).  

§ 2 

Organizatorem Akcji jest Forum Lubin sp. z o.o. ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin , KRS 0000765456, 

NIP 6793178806, REGON 382230758. 

§ 3 

1. Akcja organizowana jest na terenie miasta Lubin w Galerii Cuprum Arena przy ulicy Sikorskiego 20 

LUBIN, którego Zarządcą jest Organizator. 

2. Akcja odbywać się będzie w dniu: 13.05.2021r. do 26.05.2021r. przy czym termin ten nie obejmuje 

składania i rozpatrywania reklamacji.  

§ 4 

Celem Akcji jest poprawa wizerunku galerii Cuprum Arena, zainteresowanie ofertą handlową oraz 

zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowych i 

usługowych na terenie Centrum.  

§ 5 

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień. 

§ 6 

W ramach Akcji, Uczestnicy w dniach 13.052021r. do 24.05.2021r. poprzez wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego dostępnego na www.cuprum-arena.pl będą mogli wysłać życzenia swoim Mamom 

wraz z załączonym zdjęciem, które w dniu 26.05.2021r. wyświetlane będą na zewnętrznych ekranach 

led znajdującymi nad wejściami do galerii.   

§ 7 

UCZESTNICY AKCJI I JEJ PRZEBIEG 

1. Formularz uprawniający do zgłoszenia się do Akcji znajduje się na stronie www.cuprum-

arena.pl. Formularz dostępny tam będzie w terminie: 13. – 24 maja 2021r.  



2. Aby wziąć udział w Akcji należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować 

Regulamin Akcji zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

3. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, odpowiednia grafika zostanie 

przygotowana przez dział graficzny galerii Cuprum Arena wg szablonu zamieszczonego 

poniżej, zw. dalej: Życzenia. 

4. Życzenia wyświetlane będą w dniu 26.05.2021r. na ekranach led w galerii Cuprum Arena. 

Częstotliwość wyświetlania Życzeń zależy od ilości zgłoszeń i będzie losowa. 

5. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej “Uczestnikiem”), na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, która w terminie określonym w §3 pkt 2 Regulaminu:  

a. Prawidłowo wypełni Formularz Zgłoszeniowy. 

b. Wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku. 

6. Życzenia wyświetlane będą wyłącznie w dniu 26.05.2021r. na ekranach Led znajdującymi się 

nad wejściami do Galerii Cuprum Arena. 

§ 8 

1. Organizator zapewni Uczestnikom Akcji możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Akcji. 

Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji w Punkcie Informacyjnym w 

terminie trwania Akcji, na stronie www Galerii Cuprum Arena oraz w biurze Dyrekcji Centrum do 

dnia 30.05.2021r.  

2. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

DANE OSOBOWE 

§ 10 

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Akcji jest Forum Lubin Sp. z o.o. 

siedzibą w Lubinie, 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.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

telefonicznie pod numerem 507 624 936 lub mailowo: iod@cuprum-arena.pl. 

3. Szczegóły klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie www.cuprum-arena.pl, w zakładce 

Dane Osobowe. 

4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. 



5. W związku z obowiązkiem prowadzenia Ewidencji Zwycięzców (a na żądanie Uczestników) - 

Wygrani obowiązani są do podania następujących danych osobowych: dane osoby 

wygrywającej: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ew. zamieszkania), numer telefonu 

lub adres e-mail. 

6. W związku z obowiązującymi przepisami Organizator będzie przetwarzał wskazane dane 

osobowe przez okres lat 5 licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano 

wygraną. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zbierania danych osobowych Uczestników Akcji w 

celach innych niż udział w wyrażeniu np. w celach marketingowych lub promocyjnych tylko 

za zgodą uczestników wyrażoną na piśmie po ówczesnym zapoznaniu się z przedstawioną 

przez Organizatora treścią klauzuli zgody wskazującej dokładny cel zbierania i przetwarzania 

danych osobowych. 

8. Wyrażona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie odwołana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych. 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 11 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane od dnia 13.05. do 30.05.2021r. O zachowaniu terminu do 

wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą 

brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego nadania przesyłki, zgodną z powyższym 

terminem, które wpłynęły do biura Organizatora.  

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej wysłane listem poleconym. 

3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej 

roszczenie oraz dokładanego opisu i powodu roszczenia.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż 

do dnia 31.05.2021r. roku (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą listu 

poleconego informującego o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 



1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

2. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Akcji podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r , Nr 51 poz. 307 z późn.zm.).  

3. Niewydane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.  

4. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę inną.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2021r. 


