
1 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
na Halloween 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorami konkursu są WRZEŚNIA GALERIA HANDLOWA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7 A lok. 1; 01-651 
Warszawa,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000429779, NIP 5272682683, REGON 146272225 oraz Escape Room 
Niepokój, z siedzibą przy ul. Witkowskiej 8, 62-300 Września, NIP 7891672034 (BLACK 
ROOK), zwanymi w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”. 

2. Fundatorem Nagrody – jeden voucher na wejście dla 4 osób - w Konkursie jest Escape 
Room Niepokój, z siedzibą przy ul. Witkowskiej 8, 62-300 Września. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzone na profilu FB Karuzela Wrzesnia. 
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), musi być osoba która ukończyła 18 lat i 

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizatorzy, 

pracownicy Organizatorów. 
3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 
4. W trakcie trwania Konkursu Organizatorzy mogą przesyłać Uczestnikom, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 
§ 3 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: 
a) zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację 

jego regulaminu. 
b) dołączyć do wydarzenia na fanpage Karuzela Wrzesnia „Upiorna Noc Zakupów’’; 
c) udostępnić na osi czasu na FB wydarzenie „Upiorna Noc Zakupów’’; 
d) odpowiedzieć w komentarzu pod zdjęciem na konkursowe pytanie: Który filmowy 

psychopata/morderca wybierał swoje ofiary wg schematu opartego na piśmie 
świętym?  Prosimy podać tytuł filmu oraz imię i nazwisko aktora wcielającego się w 
role mordercy.  

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału  
w Konkursie. 

§ 4 
NAGRODA 

1. Do wygrania w konkursie jest jeden voucher na wejście dla 4 osób do Escape Room 
Niepokój (ul. Witkowska 8, 62-300 Września). 

2. Zdobywcą nagrody będzie osoba, która pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie konkursowe oraz spełni pozostałe zasady konkursu wymienione w  §  1, pkt. 1 
regulaminu. 
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3. Ogłoszenie wyników konkursu opublikowane będzie na profilu FB w dniu 26.10.2017 
po godzinie 22:00 na https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/. 

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny jest fundator, czyli Escape Room 
Niepokój. 

5. Nagrodę zwycięzca odbiera osobiście, w dniu 27.10.2017 r, o godz. 18:00 w Galerii 
Karuzela, ul. Kolejowa 15, 62-300 Września u przedstawiciela fundatora nagrody – 
Escape Room Niepokój (za okazaniem  dowodu tożsamości). 

§ 5 
 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania 
Nagrody, mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 7 dni od 
daty zakończenia konkursu pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.  
2. Adresy Organizatorów zostały wskazane w Regulaminie. Za datę wniesienia 
reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres jednego z Organizatorów.  
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres 
mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód 
reklamacji.  
4. Organizatorzy w terminie 5 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzą zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.  
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, 
uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.  
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników 
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub 
danych osoby trzeciej skutkuje utrata prawa do nagrody.  
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.  
 

§ 6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli 
podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z 
Regulaminem i przepisami prawa.  
2. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 
https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/. 
3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia 
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, 
a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do 
jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania jego nagrody Uczestnikowi, 
który zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub anulowania nagrody. 
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru lub 
nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny. 
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  
6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu a 
materiały reklamowe i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.  
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7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagrody i terminu 
rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym 
siły wyższej.  
8. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, 
loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
9. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.  

 
 


