REGULAMIN KONKURSU
„Święta spełnionych marzeń w CH Borek”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Święta spełnionych marzeń w CH Borek” zwanego dalej „Konkursem” jest
Plej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338644 prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 113-277-83-98, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Handlowego Borek ul. Hallera 52, 50-984 Wrocław.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06 grudnia 2014 r. i trwać będzie do dnia 20 grudnia 2014 r.
5. Konkurs ma na celu promocję Centrum Handlowego Borek.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie http://www.galeria-borek.pl/
oraz w Punkcie Konkursowym, o którym mowa w ust. 6 poniżej przez cały okres trwania Konkursu.
7. Kupony uprawniające do udziału w Konkursie będą dystrybuowane w Punkcie Konkursowym (dalej
„Punkt Konkursowy”) znajdującym się na terenie Centrum Handlowego Borek, w centralnym punkcie
galerii handlowej, naprzeciwko sklepu W. Kruk. Punkt Konkursowy będzie czynny od 06 grudnia 2014
r. do 20 grudnia 2014 r. w godzinach otwarcia Centrum Handlowego Borek.
8. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji
wejdą trzy osoby reprezentujące Organizatora. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
9. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie może uczestniczyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu, o którym mowa w §2 ust. 3
jako konsument w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu cywilnego. W przypadku uczestników Konkursu
nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że w sposób ważny i
skuteczny dokonali zakupu, zgodę na odbiór nagrody i inne oświadczenia wymagane niniejszym
regulaminem wyraża przedstawiciel ustawowy takiej osoby. Za datę przystąpienia do Konkursu
uważa się datę dokonania zakupu, o którym mowa w §2 ust. 3.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału ani też otrzymać nagrody pracownicy Organizatora Konkursu,
pracownicy EPISO3 Borek Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, właściciele
sklepów, restauracji, punktów usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego Borek,
ani pracownicy podmiotów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Borek niezależnie od
rodzaju umowy z pracodawcą, oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków
rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo,
ojczyma, macochę i teściów.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. W dniach od 06 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2014 r. dokonanie jednorazowego zakupu (z
wyłączeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych i środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków
publicznych) na dowolną kwotę w dowolnym punkcie handlowym bądź usługowym
znajdującym się na terenie Centrum Handlowego Borek. Zakup musi być udokumentowany
jednym dowodem zakupu.
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b. Pobranie i zachowanie dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego albo faktury VAT wystawionej
na osobę fizyczną. Faktury wystawione na przedsiębiorców nie będą akceptowane.
c. Zgłoszenie się do Punktu Konkursowego, okazanie dowodu zakupu, o którym mowa w lit. b
powyżej i pobranie Kuponu.
d. Prawidłowe i czytelne wypełnienie Kuponu. Tzn. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól
tj: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, imię osoby, którą chce się obdarować
prezentem, stopień pokrewieństwa, odpowiedź na pytanie konkursowe: „Wyobraź sobie, że
masz 500 zł na zakup prezentu dla bliskiej osoby. Kogo, czym i dlaczego obdarujesz? oraz
zaakceptowanie zasad regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu. Opisany w odpowiedzi na
pytanie konkursowe prezent musi znajdować się w asortymencie dowolnego sklepu z
Centrum Handlowego Borek.
e. W dniach od 06 grudnia 2014 r. do 20 grudnia 2014 r. w godzinach pracy Punktu
Konkursowego wrzucenie Kuponu do urny.
Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń z zachowaniem postanowień §2 ust. 3.
Kupony nie spełniające zapisów §2 ust. 3 są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
Każdy uczestnik ma do czasu zakończenia Konkursu, obowiązek przechowywania wszystkich
dowodów zakupu na podstawie, których zostały odebrane Kupony.
W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowo wypełnione Kupony.

§ 3. NAGRODY – ZASADY PRZYZNAWANIA
1. Komisja Konkursowa codziennie przez 15 dni, wybierze po jednym autorze najciekawszej odpowiedzi
na pytanie konkursowe. Za każdym razem Komisja wybierze zwycięzcę ze zgłoszeń z jednego dnia.
2. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
3. Komisja dokona wyboru zwycięzcy dla każdego dnia, w dniu po nim przypadającym. Ostatni
zwycięzca zostanie wyłoniony 21 grudnia 2014 r.
4. Podczas Konkursu zostanie przyznanych 15 nagród. Nagroda, to opisany przez zwycięzcę w
odpowiedzi na pytanie konkursowe prezent o wartości do 500 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 11,111% opisanej nagrody.
5. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości będą ogłaszane na
bieżąco w Punkcie Konkursowym.
6. Nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 361). Kwotę podatku, na mocy art. 41 ust. 4 ww ustawy,
Organizator potrąca z kwoty nagrody pieniężnej i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego.
7. Każdy uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną
nagrodę.
§ 4. POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD
1. W dniu wyłonienia zwycięzcy podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego ze
zwycięzcą w celu umówienia się na odbiór nagrody. Próba nawiązania połączenia telefonicznego ze
zwycięzcą podejmowana jest do momentu przeprowadzenia rozmowy, jednak nie dłużej niż pięć
razy. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie odbieranie połączenia przez co najmniej 5
sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia się z użytkownikiem numeru
(w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej
sekretarki).
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2. W przypadku, gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego
ze zwycięzcą nie uda się przeprowadzić z nim rozmowy, wówczas traci on prawo do nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane, po spełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszym Regulaminem
warunków, najpóźniej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu. Warunkiem
odbioru nagrody jest przyjście po nią zwycięzcy razem z osobą, której imię zostało wpisane na
Kuponie. Odbiór nastąpi na terenie Centrum Handlowego Borek po wcześniejszym umówieniu.
4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu na piśmie przez cały czas trwania
Konkursu do 30 dni od daty wydania nagród.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie
zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane uczestników
Konkursu będą przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz zapłaty podatków związanych z wygranymi
nagrodami, zatem nie podanie niezbędnych danych uniemożliwia udział w Konkursie i równoznaczne
jest z rezygnacją z nagrody.
3. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora oraz innych podmiotów z nim
współpracujących zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnicy Konkursu mogą
wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora swoich
danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków
elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie
wyklucza udziału uczestnika w Konkursie.
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