Konkurs Walentynki 2018 romantyczny weekend
Galeria Jurowiecka 7 lutego - 11 lutego 2018 roku.
REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Konkurs Walentynki 2018 romantyczny weekend
!”
2. Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Al. KEN 84, lok. 106,
02-777 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000624422, REGON
710426293, NIP 821-000-41-90, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Promocja trwać będzie w terminie 7 lutego -11 lutego 2018 roku.
4. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Galerii Jurowieckiej (GJ), 11-101 Białystok,
ul. Jurowiecka 1 i dotyczy osób, które dokonały zakupów w dniach 7 lutego -11 lutego 2018 roku na
kwotę min. 50 PLN brutto na maksymalnie 2 paragonach w różnych sklepach GJ i zachowają
oryginalny dowód zakupów (paragon/faktura), następnie w dniach 7 lutego – 11 lutego, zgłoszą się
wraz z dowodem/ami zakupów do Punktu Wydawania Bonów w GJ i wypełnią zgłoszenie
konkursowe).
5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
§2
ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI, NAGRODY
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która:
a. jest pełnoletnia,
b. nie jest pracownikiem, właścicielem sklepów, punktów handlowych i usługowych znajdujących
się na terenie GJ oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, w tym także pracownicy ochrony i serwisu
sprzątającego GJ oraz członkowie ich rodzin. Za pracowników uważa się wszelkie osoby
wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych
powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. Przez członków
rodziny, o których mowa w pkt. 1.b. Regulaminu, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia,
c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
a. W dniach terminie 7 lutego -11 lutego 2018 roku dokonanie zakupów na kwotę w wysokości
min. 50 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) na maksymalnie 2 paragonach (może być
1 paragon bądź mogą być 2 paragony) w różnych sklepach GJ i zachowanie oryginalnego
dowodu/odów (paragon/faktura) tych zakupów.
b. W w.w. dniach zgłoszenie się do punktu obsługi klienta na poziomie 0 i wypełnienie zgłoszenia
konkursowego

4. Zakupy dokonane w dniach 7 – 11 lutego 2018 roku umożliwiają wzięcie udziału w konkursie i
zagranie o romantyczny weekend, kolację walentynkową lub bilety do kina.
5. Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, leków na receptę oraz wydatków na kupony
loteryjne i transakcji kantorowych.
6. Punkt rejestracji konkursowej będzie się mieścił w GJ i czynny będzie w dniach 7 – 11 lutego 2018
roku w godzinach 12:00- 18:00.
7. Jeden Uczestnik ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia się do udziału w konkursie w ciągu jednego
dnia konkursowego nawet jeśli posiada większą ilość dowodów zakupu.
8. Paragony biorące udział w Promocji muszą pochodzić z różnych sklepów GJ (np. 2 paragony
zgłoszone do Promocji muszą pochodzić z 2 różnych sklepów). Jeżeli jest to jeden paragon, to
oczywistym jest, że jest on z jednego sklepu.
9. Dowód uprawniający Uczestnika Konkursu do udziału zostanie w punkcie obsługi klienta
opieczętowany przez pracownika Punktu Obsługi. Opieczętowany dowód uważa się za zrealizowany i
nie uprawnia Uczestnika Promocji do ponownego zgłoszenia.
10. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności dowodu zakupów,
zgłoszenie może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia
dowodu zakupów.
11. Przy zgłoszeniu konkursowym Uczestnik musi pokwitować zgłoszenie (wpisać dane osobowe: imię
i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, numeru paragonu/faktury, kwotę zakupów, nazwę sklepu
w którym dokonał zakupów oraz podpisać się) na specjalnym formularzu konkursowym musi wypełnić
tez pole z zadaniem konkursowym. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w punkcie obsługi klienta.
12. Nagrody przewidziane w konkursie walentynkowym to:
nagroda pierwsza: Romantyczny weekend dla dwojga w hotelu Zamek Biskupów w Janowie
Podlaskiem, 3 kolejne nagrody to: kolacje dla dwóch osób w restauracji Ququłka hotelu Ibis Styles ,
kolejne 3 nagrody to 3 zestawy biletów do kina Helios na wybrany seans: jeden zestaw to 2 bilety.
13. Nagroda pierwsza oraz trzy kolejne nagrody (kolacje) przyznane zostaną kolejno najwyższym
zgłoszonym paragonom, bilety do kina Helios przyznawane będą za najciekawsze odpowiedzi złożone
na protokole konkursowym w odpowiedzi na pytanie: napisz swoją definicję romantyzmu. O
przyznaniu zestawów biletów oraz nagrody pierwszej i trzech kolejnych decyduje kapitułą konkursowa
składająca się z 3 pracowników biura Galerii Jurowiecka.
14. Decyzja kapituły nie podlega odwołaniom i jest niepodważalna.
15. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. tuż po godz. 15.00 na
drogą internetową i/lub telefoniczną bezpośrednio do uczestników wygranych.
16. Pełna lista laureatów znajdować się będzie na stronie www.galeriajurowiecka.com.pl, w
zakładce konkursu.
17. Warunkiem wygrania nagrody jest obecność osobista podczas odbierania nagrody
18. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Biurze Galerii od dnia 12 lutego od godziny 15:00
do dnia 14 lutego do godziny 17:00. Przy odbiorze nagrody Uczestnik zobowiązany jest przedstawić
dowód tożsamości celem jego weryfikacji oraz podać hasło, które otrzyma przy informacji o
wygranej.
19. Nagrody do czasu ich wydania laureatom konkursu stanowią własność Organizatora.
20. Jeżeli laureat nie zgłosi się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie , nagroda przechodzi
na własność Organizatora.

§3
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu tj. do 18 lutego
2018 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania, e-mail
oraz opis i powód reklamacji.
3.
Reklamacja
powinna
być
przesyłana
drogą
elektroniczną,
pod
e-mail:
marketing@galeriajurowiecka.com.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
5. Organizator rozpatrzy i powiadomi drogą elektroniczną osobę zgłaszająca reklamacje
o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji.
§4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Zbiór danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone przez Organizatora wyłącznie
w celach realizacji Akcji i kwestii formalnych.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych
osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych przez niego
w związku z udziałem w Promocji jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez ww.
administratora w celu przeprowadzenia niniejszego Promocji. Uczestnik wyraża również zgodę na
przetwarzanie ww. danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub
innych danych osobowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych Uczestników
Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora i GJ.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w Punkcie Wydawania Bonów
w GJ oraz na stronie internetowej www.galeriajurowiecka.com.pl .
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia
Promocji na materiałach reklamowo-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach
reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednia przepisy kodeksu
cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań z Promocją będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Promocji. O ewentualnej zmianie
regulaminu Organizator powiadomi na www.galeriajurowiecka.com.pl.
7. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego
warunków.

