Regulamin Konkursu Galerii Korona Kielce –
„Nazwij Misia”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu promocyjnego (zwanego dalej „konkursem”)
i fundatorem nagrody jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. gen. Władysława
Sikorskiego 20, dalej nazywana dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest w dn. 6 grudnia – 18 grudnia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą
losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której
możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy
w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z
przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.”
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.
II. Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są osobami
fizycznymi posiadającymi zdolności do czynności prawnych, posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami
Facebooka, posiadającymi swoje osobiste konto założone i prowadzone zgodnie
z regulaminem Facebook, są fanami na fanpage Galerii Korona Kielce i śledzą
profil Galerii w serwisie Faceboook. Dopuszcza się uczestnictwo osób
niepełnoletnich, od 13 roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na
każde wezwanie Organizatora.
6. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy
Zleceniodawcy oraz Administracji Centrum Handlowego właściciele oraz
pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących
się w Galerii Korona Kielce, jak również pracownicy ochrony, serwisu

technicznego i sprzątającego - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa,
krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o
dzieło, umowy zlecenia).
III. Zasady konkursu
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
: na profilu Facebook Galerii Korona Kielce zaproponować nazwę dla
przedstawionego Misia, który gości w Atrium Galerii.
: proponowaną nazwę należy umieścić w komentarzu pod postem
informującym o Konkursie (post z dnia 06.12), przed upływem wyznaczonego
przez Organizatora czasu, tj. do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 24.00
: spełnić warunki dotyczące uczestnictwa w §2 ust. 1. 2.
8. Nadesłane wypowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych
lub naruszających dobra osobiste innych osób. Zgłoszenia, które nie będą
zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę
i mogą zostać usunięte.
9. Uczestnik przesyłając proponowaną nazwę w konkursie udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jego
odpowiedzi przez Galerię Korona Kielce: publikację odpowiedzi w Internecie,
wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również
w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
10. W przypadku, gdy Jury nie wybierze żadnej z proponowanych nazw,
Organizator zastrzega sobie prawo do nienagradzania żadnego z uczestników
konkursu.
IV. Przebieg konkursu
11. Jeżeli w Konkursie padnie dużo ciekawych propozycji to Jury po
wyznaczonym, maksymalnym czasie na udzielenie odpowiedzi wybierze od 3
do 5 najciekawszych odpowiedzi – nazw dla Misia, kierując się swoimi
subiektywnymi odczuciami.
12. Najlepsze zdaniem Jury nazwy zostaną zaprezentowane 14 grudnia o godz.
15.00 w osobnym Poście na profilu Galerii Korona Kielce i poddane
głosowaniu użytkowników serwisu Facebook.

13. Na podstawie przeprowadzonego głosowania nastąpi ogłoszenie Zwycięzcy
Konkursu w dniu 18 grudnia o godz. 15 na profilu Facebook w komentarzu pod
postem, poprzez podanie nazwy użytkownika, którym posługuje się
nagrodzony Uczestnicy w serwisie Facebook.
V. Nagrody
14. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłoniony jeden
Zwycięzca.
15. Nagrodą w konkursie jest Karta Podarunkowa o wartości 300 zł do
wykorzystania we wszystkich sklepach na terenie Galerii (za wyjątkiem Apart).
Karta ważna jest od 18 grudnia przez 12 miesięcy.
16. Nagroda nie może być wymieniona na inną, ani na jej równowartość
pieniężną.
17. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się zwycięzcy do Galerii
Korona, ul. Warszawska 26 w określonym przez Organizatora terminie
(dogodnym dla Klienta i stylistki), przesłanym w wiadomości na Facebook'u.
18. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy.
Nagroda nie może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody
z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.
20. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
VI. Prawa autorskie
21. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu oświadcza, że
jest wyłącznym autorem opublikowanej odpowiedzi i posiada pełne prawa
majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że
odpowiedź lub zdjęcie nadesłane w ramach konkursu nie narusza autorskich
praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
22. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich
wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej
odpowiedzi, przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień
Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
VII. Postanowienia końcowe
23. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i nie stanowi podstawy
żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

24. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin,
wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu,
jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie,
przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia
terminu jego trwania.
26. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
27. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości
rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych
oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania z
Konkursu Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są
niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niosą ze sobą treści uznane
powszechnie za obraźliwe.
29. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu
konkursu można składać w terminie 7 dni w siedzibie Organizatora osobiście
lub pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Galeria Korona Kielce
– Nazwij Misia”. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone
wnioski w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

