
 

 

 
 

Regulamin Konkursu Galerii Korona Kielce #najlepiejwkoronie” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
1.1. Organizatorem Konkursu promocyjnego, zwanego dalej Konkursem jest Cuprum 
Arena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie,  
ul. Gen. W. Sikorskiego 20, dalej nazywana dalej Organizatorem. 

1.2. Miejsce organizacji Konkursu: do udziału w Konkursie niezbędne jest 
wykorzystanie aplikacji mobilnej Instagram dla smartfonów i tabletów z systemem 
Android (aplikacja do bezpłatnego pobrania 
z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=pl) 

lub z systemem iOs (aplikacja do bezpłatnego pobrania 
z:https://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8), dalej Instagram. 

1.3. Czas organizacji Konkursu: Konkurs zostanie zorganizowany w terminie 
od 27.07.2017r. do 31.08.2017 roku przez kolejno 5 tygodni: 
I tydzień: 27.07 – 02.08.2017 r. 
II tydzień: 03.08 – 09.08.2017 r. 
II tydzień: 10.08 – 16.08.2017 r. 
IV tydzień: 17.08 – 23.08.2017 r. 
V tydzień: 24.08 – 30.08.2017 r. 

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
zarządzany ani współorganizowany z podmiotami będącymi właścicielami aplikacji 
Instagram, ani żadnym portalem społecznościowym, takim jak Facebook, na którym 
mogą być udostępniane zdjęcia w czasie trwania Konkursu na fanpage Galerii Korona 
(https://www.facebook.com/GaleriaKoronaKielce). 

  
  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

  
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (które 
poinformują opiekunów o swoim udziału w Konkursie i dostaną od nich zgodę), 
spełniające łącznie następujące warunki: 

: są osobami fizycznymi posiadającymi zdolność do czynności prawnych 

: posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.instagram.android%26hl%3Dpl&h=xAQEI1UzN&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Finstagram%2Fid389801252%3Fmt%3D8&h=qAQGv0qHF&s=1
https://www.facebook.com/GaleriaKoronaKielce


 

 

: są użytkownikami Instagrama, posiadającym swoje osobiste konto założone  
i prowadzone zgodnie z regulaminem Instagram 

: śledzą profil Galerii w serwisie Instagram 

  
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na 
zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także 
najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakie uważa 
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich z w/w osobami. 

2.3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w 
okresie trwania Konkursu oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w 
Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to 
rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie zdjęcia wgranego do 
serwisu Instagram. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie 
ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Instagram.  

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania  
z konkursu Użytkowników biorących udział w Konkursie, których działania są 
niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niosą ze sobą treści uznane powszechnie za 
obraźliwe. 

  
  
III. ZASADY KONKURSU 

  
3.1. Zrób sobie fajne zdjęcie na tle naszej specjalnej witryny na poziomie -1 
(naprzeciwko So! Coffee). Możesz użyć gadżetów dostępnych w boksach. 

3.2. Umieść zdjęcie na swoim profilu na Instagramie i oznacz hashtagiem 
#najlepiejwkoronie 

  
  
IV. PRZEBIEG KONKURSU 

  
4.1. Fotka tygodnia - Jury przez 5 kolejnych tygodni, w czwartek: 
03.08.2017 r. 
10.08.2017 r.  

17.08.2017 r. 
24.08. 2017 r. 
31.08.2017 r.  
wybierze i nagrodzi 3 najlepsze zdjęcia, kierując się swoimi subiektywnymi 
odczuciami. 
 
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w każdy kolejny czwartek o godz. 15:00 na 



 

 

fanpage Galerii Korona poprzez udostepnienie zdjęcia i podanie nazwy Użytkownika, 
którym posługuje się nagrodzony Uczestnik w aplikacji Instagram. Zwycięzcy zostaną 
poinformowani w komentarzu do zdjęcia na własnym profilu na Instagramie oraz w 
prywatnej wiadomości na Instagramie. 

    
V. NAGRODY 

  
5.1. W konkursie zostanie wyłonionych 15 zwycięzców - 3 na każdy, z 5 tygodni 
trwania konkursu. 

Nagrodę stanowi torba na zakupy Art of Shopping. 

5.2. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się do Galerii Korona,  
ul. Warszawska 26, Punkt Informacyjny poziom 0, w terminie 14 dni od przesłania 
wiadomości. 

5.3. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody  
z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. 

  
  

VI. INNE 

  
6.1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgodny na publikację 
przesłanego do Konkursu zdjęcia na Instagramie oraz fanpage Galerii Korona. 
Powyższe uznaje się za nieodpłatną, nieograniczoną w czasie i terytorialnie licencję 
niewyłączną. 

6.2. Poprzez przesłanie zdjęcia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. 

6.3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz 
dóbr osobistych osób trzecich w zdjęciach przesłanych przez Uczestników Konkursu. 

6.4. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród. 

  
VII. REKLAMACJE 

  

7.1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu, 

7.2. Pisemna reklamacja wysłana w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia 
wyników,  wysłana na adres: Galeria Korona Kielce ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce 
powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, 
jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub 
zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. 



 

 

7.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie 
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu 
reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 


