
Załącznik 6

REGULAMIN KONKURSU
„AKADEMIA MALUCHA – MINI PLEJADA” EDYCJA II

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Konkurs „Akademia Malucha – Mini Plejada” Edycja I, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zwany dalej
„Konkursem”,  odbywa się  w ramach akcji  marketingowej  „Akademia Malucha”,  zwanej  w dalszej  części
„Akcją” i organizowany jest przez firmę Grupa Hevent Artur Szulc ul. Żółkiewskiego 6/75, 43-300 Bielsko-
Białą zwaną dalej „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu przy ul. Staszica 8B,
na podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”. 

2. Czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs trwa od 17.09.2017 roku od godz. 11:00 do 17.12.2017 roku  do godz. 12:00

2.2.  Rozstrzygnięcie  Konkursu  na  najciekawszą  odpowiedź  na  pytanie  konkursowe i  wręczenie  Nagrody
nastąpi 17 grudnia 2017 roku o godz.17:30 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących terytorium Polski  i  posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych.  

3.3. W Konkursie może uczestniczyć każdy, kto posiada Dzienniczek „Akademii Malucha”, dostępny podczas
eventów organizowanych w ramach Akcji, w godzinach trwania eventu oraz spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jeden Dzienniczek. Dzienniczek można odebrać
w miejscu odbywania się eventu w dniach 17.09.17 i 15.10.17 w godzinach 11:00 – 19:00

3.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Administracji Centrum Handlowego,  a
także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: małżonków, dzieci,  rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i  powinowatych
drugiego  stopnia  oraz  osoby  pozostające  w  stosunku  przysposobienia.  Pracownikiem  w  rozumieniu
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

3.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

3.6.  Osoba,  która  spełnia  powyższe  wymagania  oraz  przystąpiła  do  Konkursu  jest  związana  warunkami
niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

4. Zasady Konkursu i przyznania Nagrody

4.1. Konkurs jest urządzany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4.2.  Informacja  o  Konkursie  została  udostępniona  w siedzibie  CH Plejada  oraz  na  oficjalnej  stronie  CH
Plejada pod adresem http://www.plejada.com.pl 



4.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest:

a) Odebrać Dzienniczek Akademii Malucha (dalej „Dzienniczek”),

b) Pobrać  od  prowadzącego  wydarzenie  pieczątkę  z  logo  „Akademii  Malucha”,  które  będą  rozdawane
podczas każdego z planowanych eventów w ramach cyklu Akcji, do dnia 17 grudnia 2017 roku do godziny
12:00. Podczas jednego eventu wydawana jest tylko jedna pieczątka,

c) Zebrać  minimum  2  pieczątki  na  Dzienniczku  „Akademia  Malucha”.  Pieczątki  przyznawane  są  przez
prowadzącego, w trakcie danej imprezy w godz. od 11.00 - 19.00, a w dniu 17.12.17 do godz.12:00.

e) Do dnia 17 grudnia 2017r. do godz.12:00 wrzucić do urny znajdującej się w miejscu eventu w czasie jego
trwania  Dzienniczek wraz z propozycją odpowiedzi oraz danymi Uczestnika w postaci imienia, nazwiska,
numeru telefonu , zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

f) Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania do dnia 15 października 2017r.,
jednak warunkiem jest zebranie minimum 2 pieczątek opisanych w pkt.4.3.

4.4. Punkt konkursowy znajduje się w miejscu eventu. Organizator Konkursu wręcza Dzienniczki „Akademia
Malucha” i udziela informacji o zasadach Konkursu. 

4.5.  Propozycję  odpowiedzi  na  pytanie  konkursowe  należy  wpisać  na  specjalnie  przygotowanym  polu
w Dzienniczku „Akademia Malucha”. Dzienniczek musi zawierać dane kontaktowe uczestnika określone w
pkt. 4.3. Regulaminu. Jednocześnie udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
danych  osobowych  na  potrzeby  Konkursu  na  oficjalnej  stronie  internetowej  CH  Plejada  pod  adresem
http://www.plejada.com.pl  oraz  na  przetwarzanie  przez  Organizatora  podanych  danych  osobowych  na
potrzeby  przeprowadzenia  Konkursu,  w  szczególności  wydania  Nagród  i  odprowadzenia  podatku  od
Nagrody. 

4.6. Osoba biorąca udział w Konkursie, która zbierze wymaganą Regulaminem liczbę minimum 2 pieczątek
oraz  wymyśli  najciekawszą  w  ocenie  Komisji  Konkursowej  odpowiedź  na  pytanie  konkursowe,  jest
upoważniona do odbioru Nagrody. Pierwszym kryterium jest liczba zebranych pieczątek, w drugiej kolejności
będą oceniane udzielone odpowiedzi konkursowe.  

4.7.  Po  zakończeniu  konkursu  Organizator  sporządzi  listę  finalistów  złożoną  z  3  Uczestników,  którzy
zgromadzili wymaganą ilość pieczątek podczas trwania Konkursu oraz udzielili najciekawszych odpowiedzi
na pytanie spośród wszystkich zgłoszonych w konkursie (wg rankingu: od miejsca pierwszego na liście -
przypadającego temu Uczestnikowi, który udzielił  najciekawszej w ocenie Komisji  odpowiedzi na pytanie
spośród 3 odpowiedzi należących do finalistów – aż do miejsca trzeciego). 

4.8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas eventu „Akademia Malucha” w dniu 17 grudnia 2017 r.
około  godz.  17:30  poprzez ogłoszenie  imienia  i  nazwiska  Zwycięzcy  na  podstawie  sporządzonej  przez
Organizatora  listy  finalistów.  Podczas  ogłoszenia  wyników  konkursu  wymagana  jest  osobista  obecność
Zwycięzcy w celu weryfikacji danych pod kątem uprawnień do odbioru nagrody, określonych w pkt. 4.10.
Regulaminu.

4.9. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy po pierwszym wyczytaniu, zostanie on jeszcze wyczytany dwa
razy  w  odstępie  10  sekund.  W  przypadku  niezgłoszenia  się  Zwycięzcy  lub  nie  spełnienia  przez  niego
warunków  niezbędnych  do  odbioru  Nagrody  opisanych  w  pkt.  4.10.  niniejszego  Regulaminu,  nagroda
przechodzi  na kolejnego  Uczestnika z listy finalistów, który zdobył największą liczbę punktów. Procedura
powtarzana  będzie  wg  wspomnianego  powyżej  klucza  aż  do  wyłonienia  Zwycięzcy.  W  przypadku
nieobecności  wszystkich  Uczestników  figurujących  na  liście  finalistów,  nagrody  pozostają  do  dyspozycji
Zleceniodawcy Organizatora.  

4.10. Warunkiem uzyskania nagrody jest:

a) osobista obecność podczas ogłoszenia wyników w dn. 17 grudnia 2017 r. o godz.17:30

b) okazanie dowodu osobistego potwierdzającego zgodność danych z danymi umieszczonymi na Dzienniczku
konkursowym,
c) osobiste odebranie nagrody przez Zwycięzcę na podstawie protokołu odbioru Nagrody,



d) kompletne wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru  Nagrody (imię, nazwisko, adres zameldowania,
PESEL).

4.11. Udzielone przez uczestników Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe podlegają ocenie Komisji
składającej się z przedstawiciela Organizatora oraz Administracji Centrum Handlowego Plejada w składzie: 
Przedstawiciele CH Plejada: …………………………………., 
Przedstawiciel Organizatora: Artur Szulc, Justyna Wąsowicz,

4.12.  Do  zadań  Komisji  należeć  będzie  stałe  czuwanie  nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu  oraz
podejmowanie  decyzji  w  kwestiach,  w  których  pojawią  się  wątpliwości  związane  z  Konkursem,  w tym
dotyczących  interpretacji  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  Decyzje  Komisji  są  ostateczne  i  nie
przysługuje od nich odwołanie. 

5. Nagrody

5.1. Konkurs zakłada:

- nagrodę główną – miejsce I (dalej: „Nagroda”) w postaci bonu na realizację w Sklepie SMYK o wartości

300 zł brutto (słownie: dwieście złotych),

- nagrodę drugą – miejsce II (dalej: „Nagroda”) w postaci bonu na realizację w Sklepie SMYK o wartości

200 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

- nagrodę trzecią – miejsce III (dalej: „Nagroda”) w postaci bonu na realizację w Sklepie SMYK o wartości

100 zł brutto (słownie: sto złotych).

5.2.  Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

5.3. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

5.4. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody,
składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

5.5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 26 lipca 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od
osób fizycznych. 

5.6.  Płatnikiem  Podatku  w  imieniu  Zwycięzcy  jest  Organizator.  Zwycięzcy  nie  przysługują  roszczenia  o
wypłacenie dodatkowej nagrody pieniężnej, ani jej zamiany na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora konkursu, Biurze Dyrekcji Centrum oraz na
oficjalnej stronie CH Plejada pod adresem http://www.plejada.com.pl 

6.2.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji
Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

6.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926) przez właściciela Centrum Handlowego Plejada - ST. MARTINS GALLERY 
SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-078), Plac Piłsudskiego 1, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 



Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000043024, posługującą się numerem 
NIP: 525-20-79-831, REGON: 012941874, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach 
marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego, w tym na wskazany przez Uczestnika numer telefonu. 
Administratorem bazy jest firma ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie.   
Dane te podaje dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu w te dane oraz 
prawo do ich poprawiania. 

6.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

6.5.  Każdemu  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  wniesienia  pisemnej  reklamacji  dotyczącej  sposobu
przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Konkursu (tj.
od dnia  17.12.2017 r.).  Reklamacje  wniesione po upływie  powyższego terminu nie  będą rozpatrywane.
Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.6.  Reklamacje  należy  kierować  pisemnie  na  adres  Organizatora  Konkursu:  Grupa  Hevent  Artur  Szulc,
Bielsko-Białą  ul.  Żółkiewskiego 6/75.  Zgłoszenie  reklamacyjne musi  zawierać  dokładne  dane personalne
zgłaszającego (imię,  nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających.

6.7.  Osoba  wnosząca  reklamację  zostanie  powiadomiona  o  rozstrzygnięciu  reklamacji   za  pomocą  listu
poleconego, najpóźniej  w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji  przez Organizatora.  Decyzja w
sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6.8.  Spory  związane  z  Konkursem  będą  rozstrzygane  przez  sąd  powszechny  właściwy  dla  siedziby
Organizatora. 

6.9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 




