
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Black Weekend” 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminu. 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 

1.1. Organizatorem Konkursu promocyjnego, zwanego dalej Konkursem jest: Forum Kielce sp. 

z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 40/25, zwany dalej Organizatorem. 

1.2. Miejscem organizacji Konkursu jest Galeria Korona Kielce w Kielcach 25-312, ul. 

Warszawska 26, zwana dalej Galerią. Konkurs zostanie zorganizowany w terminie 

29.11.2019r. i 30.11.2019r.  Rozpoczęcie Konkursu następuje o godzinie 15:00 w dniu 

29.11.2019r. i 12:00 30.11.2019r., natomiast zakończenie o godzinie 21.00. Punkt Obsługi 

Klienta - POK (poziom 0) pełni rolę punktu informacyjnego Konkursu i punktu wydawania 

kart podarunkowych. 

 
2. FORMA KONKURSU ORAZ JEGO UCZESTNICY 

2.1. Konkurs ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami). 

2.2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej                             

w dniu 29.11.2019r. roku ukończyły 18 lat i które spełnią warunki określone                                               

w regulaminie.  

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy                                  

i przedstawiciele Organizatora, podmiotów biorących bezpośredni udział                                                   

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony oraz 

małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób. 

 
3. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU. 

3.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w czasie trwanie Konkursu jest Forum 

Kielce Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 25/40.  

3.2. Z uwagi na charakter nagród, celem ich wydania laureatom oraz spełnienia przez 

Organizatora obowiązków wynikających z prawa podatkowego wskazanego w pkt 6.4 

laureat jest zobowiązany do udzielenia następujących danych osobowych: 

a) Imię i nazwisko; 

b) Pesel lub seria i nr dowodu; 

c) Numer telefonu; 

d) Adres email; 

e) Nr karty; 

Oraz pozostałych danych tj.: 



 

 
 

f) Wartość; 

g) Nr paragonu; 

h) Kwota; 

i) Sklep; 

j) Data. 

3.3 Nieudzielenie wskazanych w pkt 3.2 w związku z pkt 6.4 danych powoduje brak możliwości 

wydania nagrody laureatowi. 

3.4 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 laureata.  

3.5 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

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

3.6 Szczegóły klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie www.galeria-korona.pl, w zakładce 

Dane Osobowe. 

3.7 Uczestnicy Konkursu zgodnie z pkt 3.1. są obowiązani podać dane osobowe w celu ułatwienia 

komunikacji ze zwycięzcami, w tym ich wyłonienia, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 

3.8 Organizator będzie przetwarzał wskazane dane osobowe przez okres lat 5 licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie). 

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zbierania danych osobowych Uczestników konkursu w 

celach innych niż udział w wydarzeniu 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. 

3.10 Wyrażona przez Uczestnika zgoda może być w każdym czasie odwołana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU 
4.1 Spełnienie warunków zawartych w punkcie 2 niniejszego regulaminu. 
4.2 Dokonanie jednorazowych lub wielokrotnych zakupów w dowolnych punktach usługowych 

lub handlowych Galerii w dniu 29.11.2019r. i 30.11.2019r. do godziny 20.00 na kwotę co 

najmniej 300,00zł brutto (łącznie na maksymalnie 3 paragonach) – konieczne jest 

zachowanie paragonu, z  wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady 

wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych, opłat za media (mieszkanie, 

energia elektryczna, telefon, Internet, woda, gaz). Do wartości dokonanych zakupów wlicza 

się wartość podatku VAT zawartego w kupowanym towarze lub usłudze.  

4.3 Okazanie w dniu 29.11.2019r. i 30.11.2019r. hostessie w POK oryginalnego paragonu bądź 

mailto:iod@cuprm-arena.pl
https://galeria-korona.pl/dane-osobowe/


 

 
 

paragonów (kwoty na paragonach sumują się) potwierdzających dokonanie zakupów na 

kwotę co najmniej 300,00zł brutto. Każdy paragon może być wykorzystany tylko raz. 

Paragony przedstawione i biorące udział w Konkursie zostaną oznakowane przez 

Organizatora w celu wyeliminowania ich powtórnego wykorzystania. Po zweryfikowaniu 

przedstawionych paragonów Hostessa wyda uczestnikowi konkursu nagrodę. Warunkiem 

wydania nagrody jest pokwitowanie jej otrzymania. Jedna osoba może otrzymać jedną 

nagrodę. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.4 Przedstawienie paragonów w oparciu o które wydana została nagroda jest równoznaczne ze 

zrzeczeniem się prawa do zwrotu zakupionych towarów w sytuacji gdy dany sprzedawca 

dopuszcza taką możliwość. Ewentualny zwrot towaru, którego zakup stanowił część lub 

całość kwoty będącej warunkiem uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagrody, powoduje 

konieczność jej zwrotu. Ograniczenie powyższe nie ma wpływu na uprawnienia kupującego 

wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 
5. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEGO KONKURSU 

5.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie 
czuwać nad prawidłowością organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

5.2. Pełna treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w terminie od 29.11.2019r. w punkcie 
informacyjnym Galerii KORONA w Kielcach, ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce,  w POK oraz 
na stronie www.galeria-korona.pl. 
 

6. NAGRODY W KONKURSIE 
6.1. Nagrodami w Konkursie jest 400 kart podarunkowych Galerii Korona Kielce o wartości 50zł 

brutto każda. Karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane do zapłaty  za zakupy w 

wybranych punktach usługowo-handlowych Galerii. Karta podarunkowa nie może być 

podzielona i nie podlega wymianie na gotówkę w żadnej części. Nagrody nie odebrane 

przechodzą do dyspozycji Organizatora Konkursu.  

6.2. Organizator Konkursu we własnym zakresie zapewnia nagrody i odpowiada za ich wydanie 

Zwycięzcom Konkursu. 

6.3. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. 

6.4. Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego tj. zgodnie Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 

26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 361 ze zmianami). 

6.5. Laureat nagrody może odmówić odbioru  przyznanej mu nagrody. 

 
7. REKLAMACJE 

7.1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie 

pisemnej listem poleconym  w terminie  do 15.12.2019 roku (decyduje data wpływu) na 

adres: BIURO DYREKCJI GALERII KORONA KIELCE, ul. Warszawska 26, 25-312 Kielce. 

http://www.galeria-korona.pl/


 

 
 

Reklamacja powinna zawierać dopisek:  „NOC ZAKUPÓW”. 

7.2. Postępowanie reklamacyjne trwa 5 dni (decyduje data nadania listu poleconego) 

włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora 

konkursu – Forum Kielce sp. z o.o.. 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Wszelkie informacje o  Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie 

charakter informacyjny. 

8.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie jego trwania.  

8.3. Organizator Konkursu ma prawo z powodu wystąpienia problemów technicznych zmienić 

terminy rozstrzygnięć Konkursu.  

 


