Regulamin Konkursu „Ile waży dynia”
w Galerii Wisła w dniu 28 października 2017 roku

§1
Postanowienia ogólne i słowniczek
1. Konkurs - konkurs pod nazwą „Ile waży Dynia” polegający na wytypowaniu przez Uczestników
Konkursu prawidłowej odpowiedzi (lub najbardziej zbliżonej do faktycznej) dotyczącej wagi
prezentowanej dyni , zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Konkurs
rozpoczyna się 28 października 2017 roku o godz. 20.00 i trwa do 28 października 2017 roku
do godz. 23.00. Finał konkursu odbędzie się 29 października 2017 roku o godzinie 17.50.
2. Organizator –Firma RECON Paweł Jabłoński z siedzibą na ulicy Orlińskiego 3/30 09-400 Płock
3. Centrum Handlowe - Galeria Handlowa „Wisła” w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 144 (09 –
410 Płock). Centrum Handlowe jest miejscem organizacji Konkursu.
4. Dynia - warzywo które prezentowane będzie od 25.10.2017, przy Punkcie Obsługi Klienta w
Galerii Wisła. W dniu 28 października w godzinach 20.00-23.00 należy określić wagę dyni,
wpisując ją na bon konkursowy. Waga dyni zostanie określona w dniu 29 października o
godz. 17.50, podczas rozstrzygnięcia konkursu na scenie przy wieży zegarowej.
5. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 (słownie: osiemnaście) lat, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu
oraz zadeklarowała chęć udziału w Konkursie i spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Centrum
Handlowego Wisła, najemcy oraz pracownicy najemców Centrum Handlowego Wisła oraz
członkowie najbliższej rodziny wymienionych powyżej osób. Członkami najbliższej rodziny w
rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający.
6. Bon Konkursowy – bon znajdujący sie w Punkcie Obsług Klienta, bon konkursowy otrzymuje
sie poprzez okazanie paragonu za kwotę minimum 50 zł brutto. Bon musi zawierać
następujące dane: Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu, odpowiedź na pytanie konkursowe
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem
konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
brak zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

7. Nagrody:
a. Za I miejsce - Zestaw I składający się z: kosz artykułów spożywczych o wartości 300zł,
podwójny voucher do kina Helios, bon 200zł do C&A, bon 150 zł do Douglas , bon
100 zł Reserved, bon 100zł SMYK, bon 100zł Komputronik ,
b. Za II miejsce - Zestaw II: kosz artykułów spożywczych o wartości 200zł, podwójny
voucher do kina Helios, bon 150zł do C&A, bon 100 zł do Douglas,
c. Za III miejsce - Zestaw III: kosz artykułów spożywczych o wartości 100zł, podwójny
voucher do kina Helios, bon 150zł do C&A.
Łączna wartość rzeczowa nagród przyznanych zwycięzcom konkursu w dniu 29.10.2017 r.
wynosi 1800 zł brutto.

§2
Czas trwania i miejsce Konkursu
Konkurs trwać będzie w dniach od 28 października do 29 października 2017 roku. Termin ten
obejmuje wyłonienie zwycięzców i wydanie Nagrody. Konkurs zorganizowany zostanie na terenie
Centrum Handlowego.

§3
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony według następujących zasad:
1. Konkurs polega na oszacowaniu wagi dyni , która wyeksponowana jest w Galerii Wisła w
Punkcie Obsługi Klienta/szatni
2. Dynia wyeksponowana jest przez cały czas trwania konkursu, a każdy uczestnik ma do niego
swobodny dostęp.
3. Swoją odpowiedź na pytanie o wagę dyni każdy uczestnik wpisuje na bonie konkursowym,
który następnie wrzuca do urny, która znajduje sie w Galerii Wisła w Punkcie Obsługi
Klienta/szatni
4. Bon konkursowy jest jedynym sposobem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Wszelkie dane zbierane w niniejszym konkursie służą jedynie przeprowadzeniu tego
konkursu. Nie będą dalej przechowywane ani przetwarzane.
6. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która będzie najbliższa podania prawidłowej wagi dyni.
Wagę dyni należy określić do dwóch miejsc po przecinku . W przypadku kilku zgłoszeń
konkursowych z prawidłową odpowiedzią, o miejscu w klasyfikacji zdecyduje kolejność
zgłoszeń. W przypadku braku dostatecznej liczby prawidłowych odpowiedzi, nagrodzone
zostaną osoby, których odpowiedź jest najbliższa prawidłowej odpowiedzi. W przypadku
większej liczby jednakowych odpowiedzi, o miejscu w klasyfikacji decyduje kolejność
zgłoszeń. W momencie gdy zostaną wskazane wartości wagi odstępującą od prawidłowej

wagi o taką samą wartość w górę i w dół prawidłowej wagi, za lepszy uznaje się wynik
oszacowany powyżej prawdziwej wagi.
7. Odpowiedzi na pytanie konkursowe przyjmowane są do 28 października do godz. 23.00
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 października na scenie w Galerii Wisła.
9. Podczas finału na scenie zostanie oficjalnie zważona dynia i informacja zostanie przekazana
publiczności. Podczas rozstrzygnięcia Konkursu w trakcie finału zostaną wyłonieni Uczestnicy
Konkursu spełniający kryteria określone w niniejszym Regulaminie, którzy podali na Bonie
Konkursowym wagę najbliższą wadze wskazanej na urządzeniu wskazującym wagę dyni.
10. Komisja Konkursowa wywoła trzykrotnie imię i nazwisko Uczestnika Konkursu określonego w
pkt. 11 lub 12 niniejszego paragrafu, posługując się danymi

wpisanymi w Formularzu

Konkursowym i zaprosi ich do osobistego stawienia się (umożliwia się stawienie się
pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Uczestnika
opatrzone czytelnym podpisem) na scenie. Kolejne wywołanie Uczestnika Konkursu nastąpi
w czasie nie dłuższym niż 1 minuta od momentu pierwszego wywołania. W przypadku
niestawienia się Uczestnika Konkursu w czasie 3 minut od momentu trzeciego wywołania,
próbę wywołania uznaje się za nieskuteczną i Komisja konkursowa odrzuci Bon Konkursowy
tego Uczestnika Konkursu.
11. Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem zwycięzcy zidentyfikuje tożsamość wywołanych osób
i uzyska od nich ustne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych niniejszym
Regulaminie. Odmowa identyfikacji, brak oświadczenia, jak również brak stawiennictwa
Uczestnika skutkować będą odrzuceniem przez Komisję Formularza Konkursowego tego
Uczestnika Konkursu.
12. W przypadku nie wyłonienia zwycięzców z powodów wskazanych powyżej Komisja
Konkursowa

wyłoni kolejnego Uczestnika Konkursu, który podał kolejną wagę dyni.

Powyższe działania będą powtarzane aż do wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
13. Wyłoniony Zwycięzca Konkursu po potwierdzeniu spełniania kryteriów określonych w
niniejszym Regulaminie, zostanie poinformowany o przyznanej Nagrodzie oraz sposobie jej
odbioru.
14. Obecność Uczestnika Konkursu (osobista lub przez pełnomocników upoważnionych na
piśmie) podczas rozstrzygnięcia Konkursu, na scenie znajdującej się na terenie Centrum
Handlowego, przy sklepie Piotr i Paweł) jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w finale
Konkursu.

§4
Zadania Komisji Konkursowej

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu. W skład Komisji
Konkursowej będą wchodzić 2 osoby.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
a) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu;
b) rozstrzygnięcie Konkursu poprzez: sprawdzenie prawidłowości wypełnienia Bonów Konkursowych
oraz przyznanie Nagród;
c) weryfikacja tożsamości Uczestników Konkursu wytypowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem;
d) publiczne zważenie dyni w czasie rozstrzygnięcia Konkursu;

§5
Odbiór Nagrody w Konkursie i dane osobowe zwycięzcy
1. W celu odebrania Nagród Uczestnicy Konkursu powinny zgłosić się osobiście ( lub przez
pełnomocnika umocowanego na piśmie) po wywołaniu ich przez Komisję Konkursową
kolejno podczas finału z dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
2. Wręczenie nagrody odbędzie się w Centrum Handlowym na scenie głównej. Wydanie Nagród
nastąpi w dniu rozstrzygnięcia Konkursu podczas finału.
3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350 z
późn.zm.).
4. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy Konkursu
nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym.
§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu mogą być zgłaszane na
piśmie do dnia 13 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres
korespondencyjny Organizatora: RECON Paweł Jabłoński ul Orlińskiego 3/30 09-400 Płock z
dopiskiem Konkurs „Ile waży Dynia”.
2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:
- imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację oraz numer telefonu
kontaktowego;
- dokładny opis i powód reklamacji w tym daty i miejsca zdarzenia, którego roszczenie
dotyczy;
- treść żądania.

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 10 dni roboczych na podstawie
niniejszego Regulaminu. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w
terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może
dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
2. Informacje o Konkursie, w tym niniejsze zasady, dostępne są przez cały okres trwania
Konkursu na Stanowisku Konkursowym, a także w biurze Organizatora.
3. Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 25 do 29 października 2017 roku
od godziny 9.00 do 21.00 w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej

www.galeria-wisla.pl
4. Uczestnicy Konkursu akceptują treść Regulaminu i poddają się jego postanowieniom.
5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego przerwy w działaniu
zakładki konkursowej, nieskutecznym przesłaniu odpowiedzi przez uczestnika lub opóźnienia
w dostarczeniu odpowiedzi przez zakładkę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które nie
zmieniają w istotny sposób jego zasad.
8. Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia ich na stronie Galerii Wisła (www.galeriawisla.pl).

