
REGULAMIN KONKURSU „Galeria Piastów – spełnia marzenia” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie 

„GALERIA PIASTÓW – spełnia marzenia” („Konkurs”). 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Galeria Piastów w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 9. 
 
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.08.2018r. i trwa do 30.09.2018r. 
 
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio 
współtworzących Konkurs, najemców Galerii Piastów w Legnicy oraz najbliżsi członkowie rodzin wyżej 

wymienionych. 
 
5. Pod pojęciem „najbliższych członków rodziny” rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
6. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa. 
 
7. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.galeriapiastow.pl 
 
8. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje 
osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.  
 
9. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook 
Ireland Limited. 
 

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA 

1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób. 

2. W konkursie biorą udział osoby, które w dniach od 06.08.2018r.do 30.09.2018r.dokonają zakupów 
w Galerii Piastów, zachowają paragon, a następnie roku zrobią sobie zdjęcie z zakupami i opublikują je 
na stronie Galerii Piastów na facebooku opisując je HASZTAGAMI: 

 
#galeriapiastów 

#spełnia marzenia 

oraz ciekawym ich zdaniem komentarzem dotyczącym zakupów. 

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba wysyłająca zgłoszenie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie do konkursu osób trzecich bez ich wiedzy i 
zgody. 
 
 

 



PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zdjęcia które zostały zgłoszone przez Uczestników w dniach 06.07.2018r. do 30.08.2018r. zostaną 
ocenione przez przez dyrekcję CH Galeria Piastów, a w każdy poniedziałek licząc od 13.07.2018r.  
wybierany będzie jeden zwycięzca, który na podstawie paragonu za zakupy dokonane w Galerii Piastów 
otrzyma równowartość kwoty paragonu w postaci bonów zakupowych do jednego z wybranych sklepów 
znajdujących się na ternie Galerii Piastów. 

 
NAGRODY 

1. Nagrodą przyznawaną w konkursie są bony zakupowe na ustaloną indywidualnie kwotę, nie większą 

jednak niż 3000zł dla jednego uczestnika konkursu. 

WYDANIE NAGRÓD 

1. Wydanie nagród nastąpi w dni robocze w godzinach otwarcia biura administracji Galerii Piastów 
 
2.  Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawiennictwo i okazanie stosownego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość zwycięzcy, oraz przedstawienie paragonu na zakupy dokonane w Galerii 
Piastów. W przypadku nieodebrania nagrody w czasie trwania całej akcji – nagroda przechodzi na 
własność Organizatora. 
 
3. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na stanowiące jej 

ekwiwalent świadczenie pieniężne. 
 
4. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, 
poz. 416 z późn. zm.). 
 

 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
 
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nie później 
jednak niż do dnia 14.10.2018 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 
rozpatrywane. 
 
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora 
się pod adresem: C.H. Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9, 59-220 Legnica. 

3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane. 
 
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz żądanie 
jakiego domaga się reklamujący. 
 
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 
poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

DANE OSOBOWE 
 
1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
na zasadach określonych poniżej. 
 



2. Zgłoszone w trakcie Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być przez 

Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu. 
 
3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację wizerunku, oraz zdjęcia 
konkursowego Uczestnika na stronie internetowej Galerii Piastów oraz jej na jej fan page’u na portalu 
facebook. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym 
momencie. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach uczestników Konkursu. 
 
2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 
 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. 
 
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w 
tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o 
działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 
 
6. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią 
promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz. 1540). 
 
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.08.2018r. 
 
 

Organizator Konkursu 
 

 


