
Regulamin konkursu   
„Zimowe rozgrywki” w CH Atrium Plejada w Bytomiu rozgrywanego w ramach 

akcji „Mikołajki na medal” 
 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zimowe rozgrywki”, zwanego w dalszej części regulaminu 
„Konkursem”, jest firma: Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena, z siedzibą przy ul. 
Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-220-79-61, Regon: 122853283 (zwana dalej: 
„Organizatorem”). 

2. Konkurs odbywa się w dniu 07 grudnia 2019 r., w godzinach 12:00- 18:00, Punkt Obsługi 
Konkursu będzie czynny w godzinach 12:00-19:00. Konkurs odbywa się na terenie Centrum 
Handlowego Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 w Bytomiu, zwanego w dalszej 
części regulaminu „Atrium Plejada”.  

3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która spełni warunki udziału 
zgodnie założeniami niniejszego Regulaminu.  

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi  
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je. 
Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).  
 

§2 Definicje pojęć stosowanych w Regulaminie 
 

1. Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”) - pełnoletnia osoba fizyczna – konsument w rozumieniu 
art. 22 1 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”, która spełni 
warunki określone w niniejszym Regulaminie. W konkursie mogą również brać udział osoby 
małoletnie, pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna. 

W Konkursie nie mogą brać udziału:  
a. pracownicy CH Atrium Plejada w Bytomiu, a także członkowie ich rodzin; 
b. pracownicy Agencji Promocji GTW, a także członkowie ich rodzin;  
c. pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych oraz 

właściciele punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie  
CH Atrium Plejada w Bytomiu; 

d. najemcy lokali handlowych znajdujących się na terenie CH Atrium Plejada w Bytomiu 
oraz członkowie ich rodzin. 

Przez członków rodzin, o których mowa w §2 pkt 2 lit. a, b i d rozumie się małżonków, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2. Punkt Konkursowy– punkt obsługiwany przez hosta, zlokalizowany na pasażu Centrum 
Handlowego Atrium Plejada, informujący o zasadach Konkursu. 

3. Zadanie Konkursowe – Uczestnik ma za zadanie zagrać w grę na konsoli X-Box 360, w której, 
dzięki technologii kineckt, własnym ciałem steruje zawodnikiem zjeżdżającym na czas, na 
nartach. Uczestnik ma 3 próby w czasie trwania konkursu, z których najlepszy wynik zostanie 
wpisany na konkursową listę. 

4. Lista Konkursowa – Flipchart ustawiony na stanowisku konkursowym, na którym wpisane 
zostaną wyniki uczestników w konkursie w formacie: „Uczestnik 1, godz. zgłoszenia, wynik: …”. 



5. Formularz konkursowy – kartka z danymi (imię, nazwisko) Uczestnika, do których przypisany 
został numer wpisany na ogólnodostępną listę konkursową. Formularz zawiera również zgodę 
Opiekuna na udział osoby małoletniej w konkursie oraz numer telefonu do pełnoletniego 
Uczestnika bądź opiekuna osoby małoletniej. Formularz będzie zawierać zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych oraz zgodę na kontakt telefoniczny. 

6. Nagroda w Konkursie – nagrody wynikające z rozstrzygnięcia Konkursu, wręczane będą podczas 
Wielkiego Finału, tj. w dniu 07.12.2019r o godz. 18:30. Podczas finału wyłonimy 3 Zwycięzców, 
którzy osiągnęli najlepszy czas podczas wykonywanego zadania konkursowego. 
Lista nagród: 
Miejsce I: Konsola Xbox One oraz słodkości 

 Miejsce II: Rodzinna gra planszowa oraz słodycze 
 Miejsce III: Rodzinna gra planszowa oraz słodycze 
 

§3 Zasady Konkursu 
 

1. Uczestnik powinien udać się do Punktu Konkursowego, z uwzględnieniem godzin pracy Punktu, 
uzupełnić Formularz konkursowy oraz wykonać zadanie konkursowe. Jedna osoba może wziąć 
udział w konkursie maksymalnie 3 razy w trakcie trwania konkursu. Na listę konkursową zostanie 
wpisany jeden, najlepszy ze zdobytych, wynik. 

2. W trakcie trwania konkursu Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną. 
3. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zdobyli najlepszy czas.  
4. W dniu 07.12.2019r. między godziną 18:00 a 18:30 laureaci miejsc I - III zostaną powiadomieni 

telefonicznie o wygranej z prośbą o osobistą obecność podczas finału Konkursu. Jeśli Uczestnik 
nie potwierdzi swojej obecności w dniu finału i nie pojawi się osobiście po odbiór nagrody, 
nagroda zostanie wręczona kolejnej osobie z Listy Konkursowej, obecnej w CH Atrium Plejada. 
Organizator wykona maksymalnie 3 połączenia z pięciominutowymi przerwami. 

5. Przy odbiorze nagrody Laureat lub Opiekun ( w przypadku osoby małoletniej) składa podpis na 
protokole przekazania nagrody, gdzie podaje swoje dane osobowe niezbędne do dokonania 
przez Organizatora  czynności  księgowych: imię i nazwisko, numer PESEL, dane urzędu 
skarbowego, datę odebrania nagrody oraz podpis. 

6. Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 
nagrody na inną nagrodę. Organizator ani CH Atrium Plejada nie ponosi odpowiedzialności za 
jakość i użyteczność wygranej nagrody w Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba 
udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

7. W stosunku do nagród, co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku 
dochodowego od wygranych w konkursach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami) ustala 
się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku 
obciążającego zwycięzcę Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator Konkursu, który jest 
płatnikiem, przekaże powyższą nagrodę pieniężną bezpośrednio na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym Uczestnik 
nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. 

8. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami 
Regulaminu. 

 
§4 Dane osobowe Uczestników 

 
1. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez 

uczestników Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r.  Poz. 922) 



do 24 maja 2018 r., od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. Uczestnicy mają prawo żądania wprowadzenia zmian w przetwarzanych danych 
osobowych lub żądania zaprzestania ich całkowitego przetwarzania oraz o tym, że podanie 
danych osobowych przez Laureatów Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 
przyznania i odbioru nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu 
Agencja Promocji GTW Walichrad Magdalena z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Wiktora 
Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim. Kontakt z Administratorem pod adresem: 
magdalena@agencjagtw.pl. Dane udostępnione przez Uczestników Konkursu nie będą 
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez uczestników Konkursu nie będą 
podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych 
osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu 
terminu przechowywania dokumentacji wydania nagród na potrzeby rozliczenia podatku VAT, 
która wynosi 5 lat. 

2. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez 
niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia oraz promocji 
Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru 
telefonu lub innych danych osobowych. 

4. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik 
udziela Organizatorowi oraz CH Atrium Plejada prawa do wykorzystywania wizerunku 
Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. WW. zgoda jest nieodpłatna  
i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za 
pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym z obowiązującym 
prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, publikacjach 
elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia 
Organizatora i CH Atrium Plejada do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika 
bez konieczności każdorazowego jej potwierdzania. Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody 
na wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich wizerunkiem w dowolnym momencie 
poprzez kontakt z Organizatorem konkursu, tj. z Agencją Promocji GTW Walichrad Magdalena, 
z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim, adres e-mail: 
magdalena@agencjagtw.pl. 

 
§5 Postanowienia końcowe 

 
1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym 

regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia Konkursu, tj. od 07.12.2019 r. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej 
(listem poleconym) na adres: Agencja Promocji GTW ul. Wiktora Bałandy 18/1, 32-600 Oświęcim  
z dopiskiem: „Zimowe rozgrywki” CH Atrium Plejada w Bytomiu- reklamacja”. 

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi 
zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu. 

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia 
Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do wygranej. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym  



    w w/w ustawie. 
 


