REGULAMIN KONKURSU
prowadzonych pod nazwą „Bajkowe Soboty – Wehikuł Czasu”
1. Postanowienia ogólne
a) Nazwa Konkursu – Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Bajkowe Soboty – Wehikuł
Czasu”
b) Nazwa Organizatora Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Creality Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź; Konkurs organizowany jest
na rzecz: Galeria Kielce – Projekt Echo – 109 sp. z o.o. sp. k.
c) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym Galeria Echo Kielce,
ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce,
d) Okres Trwania Konkursu – Konkurs trwa w dniu 24.11.2018 roku o godzinie 16.00, przy
czym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uczestniczenie w Spotkaniach w dniach
24.02.2018 roku, 24.03.2018 roku, 28.04.2018 roku, 30.06.2018 roku, 29.09.2018 roku,
27.10 roku oraz 24.11.201. roku, w godzinach 11.00 – 17.00
2. Definicje
a) Konkurs - procedura oparta o mechanizm rywalizacji o Nagrodę na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, w której przyznanie Nagród Uczestnikom Konkursu
uzależnione jest od ich indywidualnych predyspozycji i wiedzy Uczestników Konkursu;
b) Centrum Handlowe – centrum handlowo – usługowe Galeria Echo Kielce, ul.
Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce
c) Spotkanie/Spotkania – spotkania Organizatora z Uczestnikami Konkursu dniach
24.02.2018 roku, 24.03.2018 roku, 28.04.2018 roku, 30.06.2018 roku, 29.09.2018 roku,
27.10 roku oraz 24.11.201. roku, w godzinach 11.00 – 17.00 w Centrum Handlowym
zlokalizowane przy czerwonej scenie na poziomie -1, na których Uczestnicy Konkursu będą
mogli zebrać pieczątki na rozdanych im Kartach Podróżnika w czasie.
d) Nagroda lub Nagrody Konkursowe – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 lit
a Regulaminu;
e) Uczestnik Konkursu/Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria, o
których mowa w pkt. 3 Regulaminu, które biorą udział w Konkursie;
f) Przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny lub inna osoba uprawniona do
działania w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu na mocy przepisów powszechnie
obowiązujących,
g) Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także
osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
h) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin w zakresie jakim odnosi się do Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu
a) W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu
24.11.2018 roku nie ukończyła 16 roku życia, okaże się zebranym zestawem co najmniej
sześciu pieczątek na Karcie Podróżnika rozdawanej na Spotkaniach przez Organizatora
oraz najpóźniej w dniu 24.11.2018 roku przekaże podpisane oświadczenie Przedstawiciela
Ustawowego o zapoznaniu się z Regulaminem oraz o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału

przez Uczestnika Konkursu w Konkursie (wzór oświadczenia stanowi załącznik do
Regulaminu).
b) W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu, których Przedstawiciele
ustawowi są:
• osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na
podstawie innej umowy cywilno prawnej, jak i współpracujące z Centrum
Handlowym lub Organizatorem Konkursu, ani Osoby dla nich Najbliższe,
• osobami biorącymi bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu, ani Osoby dla nich Najbliższe;
4. Zasady Konkursu
a) Warunkiem wzięcia udziału przez Uczestnika Konkursu w Konkursie w dniu 24.11.2018
roku jest:
• zebranie przez Uczestników Konkursu co najmniej sześciu pieczątek na Karcie
Podróżnika rozdawanej podczas Spotkań,
• najpóźniej w dniu 24.11.2018 roku przekazanie przez Uczestnika Konkursu
podpisanego oświadczenia jego Przedstawiciela Ustawowego o zapoznaniu się
z Regulaminem i o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału przez Uczestnika Konkursu
w Konkursie (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu),
b) Konkurs polega na udzieleniu przez Uczestników Konkursu odpowiedzi 5 pytań (lub
większej ilości, jeśli będzie potrzeba dogrywki)o tematyce poruszanej na Spotkaniach z
podziałem na 3 kategorie wiekowe dzieci do 7 lat, od 8 do 12 oraz od 13 do 16.
c) Otrzymanie Nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i wiedzy Uczestników
Konkursu o tematyce poruszanej na Spotkaniach,
d) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
e) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5
Regulaminu, każdy Uczestnik Konkursu powinien:
• spełnić przesłanki opisane w Regulaminie,
• udzielić prawidłowej pisemnej odpowiedzi na jak największą ilość pytań
dotyczących Spotkań,
f) Zadanie konkursowe polega na udzieleniu ustnie prawidłowych odpowiedzi na zadawane
pytania. Pytania będą podzielone wg kategorii wiekowej Uczestników Konkursu. Po
zadaniu pięciu pytań, Animator zapisze ustne odpowiedzi Uczestników, a Organizator
Konkursu podsumuje wyniki. Uczestnik Konkursu, który prawidłowo odpowie na
największą ilość pytań – otrzymuje Nagrodę, o której mowa w pkt 5 ust 1 Regulaminu.
Uczestnicy Konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania i zajęli drugie i trzecie
miejsce (pod względem ilości prawidłowo udzielonych odpowiedzi) są uprawnieni do
Nagrody, o której mowa w pkt 5 Ust. 2 Regulaminu.
g) W przypadku udzielenia przez Uczestników Konkursu tej samej ilości prawidłowych
odpowiedzi na zadane pytania, Organizator Konkursu zastrzega możliwość
zorganizowania drugiej rundy i zadawania dodatkowych pytań, do czasu wyłonienia
Uczestnika Konkursu, który udzieli największą ilość prawidłowych odpowiedzi oraz dwóch

Uczestników Konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania i zajęli drugie i trzecie
miejsce (pod względem ilości prawidłowo udzielonych odpowiedzi).
h) Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie w dniu 24.11.2018
roku oraz otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.
5. Nagrody Konkursowe
1. Za udzielenie największej ilości prawidłowych odpowiedzi, Uczestnik Konkursu otrzyma
Nagrodę Główną w postaci deski elektrycznej o wartości 600 złotych.
2. W dalszej kolejności, za udzielenie największej ilości prawidłowych odpowiedzi,
najlepszych dwóch Uczestników Konkursu otrzyma Nagrodę w postaci upominków o
wartości nieprzekraczającej 300 złotych.
3. Organizator przewidział dla Uczestników Konkursu jedną Nagrodę Główną (pkt. 5 ust. 1
Regulaminu) oraz dwie Nagrody Dodatkowe (pkt. 5 ust. 2 Regulaminu).
4. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 24.11.2018 roku o
godzinie 16:00 na scenie zlokalizowanej w Centrum Handlowym przez hostessę
prowadzącą konkurs.
5. Nagrody można odebrać wyłącznie w dniu 24.11.2018 roku w Centrum Handlowym o
godzinie wyznaczonej przez Organizatora Konkursu. Warunkiem odebrania Nagrody jest
stawienie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora przez Uczestnika Konkursu wraz
z jego Przedstawicielem Ustawowym. Odbiór Nagrody dla Uczestnika Konkursu następuje
przez Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika Konkursu działającego w jego imieniu i na
jego rzecz. Nagrody wydawane są na podstawie podpisanego przez Przedstawiciela
Ustawowego Uczestnika Konkursu protokołu przekazania Nagrody Konkursowej.
6. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
zamiast Nagrody.
7. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do
żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
8. Nagrody Konkursowe, nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne
Nagrody rzeczowe.
6. Zasady postępowania reklamacyjnego
a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie
bezpośrednio do Organizatora Konkursu na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu
w terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu
reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze
Organizatora.
b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego
składającego reklamację,
• powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 6 lit b) Regulaminu;
d) Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji
zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany

w reklamacji. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data nadania przesyłki przez
Organizatora (data stempla pocztowego);
e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego
nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
7. Postanowienia końcowe
a) Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu
w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań
sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
stwierdzającego dokonanie naruszeń;
b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Trwania Konkursu na
stronie internetowej www.galeriaecho.pl oraz podczas spotkań na stanowiskach
warsztatowych;
c) Przez przystąpienie do Konkursu Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika Konkursu
akceptuje w całości zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie;
d) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości miejscowej ze
względu na siedzibę Organizatora Konkursu;
e) Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich Przedstawicieli Ustawowych są pobierane i
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w celach marketingowych i
mają związek z przeprowadzanym Konkursem oraz działalnością Organizatora Konkursu.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Konkursu jest – w
rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Galeria Kielce – Projekt Echo – 109 sp. z o.o. sp.
k. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również
żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
f) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
g) Organizator Promocji zastrzega możliwość odwołania konkursu, przedterminowego
zakończenia konkursu, jak i dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zmiany będą
publikowane na stanowiskach warsztatowych podczas spotkań).

Załącznik do Regulaminu
(wypełniany przez Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika Konkursu)

Zgoda na udział przez małoletniego w Konkursie
Niniejszym,
działając
jako
Przedstawiciel
Ustawowy
Uczestnika
Konkursu
_________________________________ (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na jego
udział w Konkursie Bajkowa Sobota – Wehikuł Czasu na zasadach opisanych w Regulaminie.
Jednocześnie w razie przyznania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, zobowiązuje się do jej odbioru
w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu.
Akceptacja Regulaminu
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Bajkowa Sobota – Wehikuł Czasu, którego
organizatorem jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
i akceptuję jego postanowienia.
Zgodna na przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu
Wyrażam zgodę na pobieranie podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz małoletniego
Uczestnika Konkursu przez Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi działającego w imieniu i na rzecz
spółki …………………………i w tym zakresie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez spółkę …………………………… zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) na potrzeby Konkursu
……………….. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że w każdym czasie przysługuje
mi prawo do wglądu do treści podanych przeze danych osobowych oraz ich modyfikowania.
Administratorem danych jest ……………………………
___________________________________
(czytelny podpis Przedstawiciela Ustawowego)

