
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj podwójną wejściówkę VIP na Galę MMA” 

§ 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 SPORT PRODUKCJA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Arciszewskiego 25/80, 60-269 Poznań, NIP: 

7792436572, zwanymi w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”. 

2. Fundatorem Nagrody – podwójnej wejściówki VIP na Galę SLUGFEST 13 (Gala Mieszanych 

Sztuk Walki), która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 roku w Hali Widowiskowo - 

Sportowej we Wrześni ul. Kosynierów 1 w Konkursie jest SPORT PRODUKCJA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Arciszewskiego 25/80, 60-269 Poznań. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu FB 

https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/  

w terminie od 4 grudnia od godz. 10.:00  do 6 grudnia 2017 r. do godz. 22:00. 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) 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) Odpowiedzieć w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na pytanie  

(pytanie związane są z działalnością Galerii Karuzela) 

 

W jakich godzinach jest otwarte Intermarche oraz pozostałe sklepy w Galerii Karuzela w 

Wigilie, 24.12.2017?  

 

c) Polubić fanpage Karuzela Września. 

d) Polubić post z fanpage  Karuzela Września:  „Spotkanie z Mikołajem” 

https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/photos/a.1478578819042786.1073741829.14

78563572377644/2086241634943165/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/
https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/photos/a.1478578819042786.1073741829.1478563572377644/2086241634943165/?type=3&theater
https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/photos/a.1478578819042786.1073741829.1478563572377644/2086241634943165/?type=3&theater


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 podwójna wejściówka VIP na Galę SLUGFEST 13 (Gala 

Mieszanych Sztuk Walki), która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 roku w Hali 

Widowiskowo - Sportowej we Wrześni ul. Kosynierów 1. 

2. Zdobywcą nagrody będzie osoba które pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na 

konkursowe pytanie oraz spełni pozostałe warunki uczestnictwa określone w par. 3, ust. 1. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu opublikowane będzie na profilu FB w dniu 7 grudnia br. po 

godzinie 22:00 na https://www.facebook.com/karuzelawrzesnia/. 

4. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialny jest SPORT PRODUKCJA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy: ul. Arciszewskiego 25/80, 60-269 Poznań. 

5. Nagroda jest do odebrania osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości, w Biurze 

Administracji Galerii Karuzela, ul. Kolejowa 15, we Wrześni, w dniu 8 grudnia 2017. w godz. od 

10 do 16 po uprzednim kontakcie telefonicznym nr 61 622 67 08. 

§ 5 

DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, 

wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, 

w szczególności w celach marketingowych Galerii Karuzela, obejmujące przesyłanie informacji 

drogą elektroniczną. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 

poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich 

danych osobowych. 

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o 

treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie wizerunku osób podczas realizacji 

Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji 

konkursu przez Organizatorów. 

§ 6 

 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagrody, 

mogą być składane na adres Organizatorów na piśmie w terminie do 4 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 7 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i 

pisemnie poinformuje zgłaszającego ją 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. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu 

opublikowania go na stronie www.karuzelawrzesnia.pl 

2. Wskutek nieodebrania Nagrody w terminie Zwycięzca Konkursu traci bezwarunkowo prawo 

do otrzymania Nagrody. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

4. Nagroda do czasu wydania Zwycięzcy Konkursu stanowi własność Fundatora. 

5. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 

(przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 

21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% 

wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty 

uzyskania. Pobranie podatku i odprowadzenie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego 

spoczywa na Uczestniku. 

6.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od 

podatku dochodowego są wartości nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z 

jego promocją lub reklamą jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 

200 zł. 


