REGULAMIN KONKURSU
„GRAJ O KASĘ DLA SZKOŁY”
(„Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne.
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Nazwą konkursu jest: ZAKUPY DLA ZGORZELECKICH SZKÓŁ. („Konkurs”)
Organizatorem konkursu jest: Zgorzelec Plaza PVBRI II B.V. sp.k., z siedzibą w Warszawie (00833), przy ul. Siennej 73, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000759541, NIP 676-21-68-698, reprezentowaną przez Michał
Beńko – pełnomocnik. („Organizator”)
Konkurs organizowany jest w celu promocji i reklamy Centrum Handlowego Zgorzelec Plaza
położonego w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej 52a („Zgorzelec Plaza”).
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W imieniu Organizatora zostaje ustanowiona Komisja Konkursowa w osobach: Michał Beńko,
Irena Zubkiewicz („Komisja Konkursowa”)
§ 2. Warunki uczestnictwa
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Uczestnikiem Konkursu może być jedynie szkoła państwowa lub placówka oświatowa z siedzibą
na terenie miasta Zgorzelec. („Uczestnik”).
Przystąpienie do uczestnictwa w konkursie następuje poprzez zgłoszenie. Po podpisaniu zgody
na uczestniczenie w Konkursie stają się jego Uczestnikami.
Lista Uczestników akcji znajduje się w Punkcie Informacyjnym Zgorzelec Plaza a także na stronie
http://www.zgorzelec-plaza.pl/.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora jak również
ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci.
Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, przepisów prawa bądź w przypadku
używania przez Uczestników lub głosujących słów powszechnie uznanych za obelżywe,
wzywania do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, obrażania osób trzecich,
zamieszczania treści reklamowych Komisja Konkursowa ma prawo do usunięcie Uczestnika z
Konkursu. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 3. Przebieg Konkursu
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Konkurs trwa od dnia 14.09.2019 r. od godziny 0:00 do dnia 29.09.2019 r. do godziny 23:59.
Lista Uczestników została umieszczona na stornie internetowej Centrum Handlowego Zgorzelec
Plaza: https://www.zgorzelec-plaza.pl/aktualnosci/graj-o-kase-dla-szkoly.html
Zwycięzcą Konkursu będzie Uczestnik, który w okresie wskazanym w ust. 1 otrzyma najwięcej
punktów. Punkty zdobywa się w następujący sposób:
 każdy klient Zgorzelec Plaza, który zarejestruje w Punkcie Rejestracyjnym Zgorzelec
Plaza paragon potwierdzający dokonanie zakupów w Zgorzelec Plaza zdobywa dla
wskazanego przez siebie Uczestnika, za każdy wydany 1 zł 1 punkt. Z Konkursu
wyłączone są paragony lub też części paragonów potwierdzające dokonanie transakcji
bankowej, zakupy na raty oraz wymiany waluty w kantorze, ponadto z uwagi na ustawę
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) z Konkursu wyłączone są
również paragony lub części paragonów potwierdzające zakup napojów alkoholowych.
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Zwycięzca ogłoszony zostanie w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 13:00 poprzez ogłoszenia na
fanpage’u Centrum Handlowego Zgorzelec Plaza jak również zostanie powiadomiony
telefonicznie.
W przypadku gdy wyłonienie Uczestnika z największą liczbą punktów nie będzie możliwe
decyzję o zwycięstwie podejmie Komisja Konkursowa.
§ 3. Przyznanie darowizny
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Darczyńcą jest Organizator.
Za:
 1 miejsce (największa liczba punktów): darowizna rzeczowa wskazana przez Zwycięzcę o
wartości 10.000 zł [brutto].
 2 miejsce (druga w kolejności liczba punktów): darowizna rzeczowa wskazana przez
Zwycięzcę o wartości 5.000,00 zł [brutto].
 3 miejsce (trzecia w kolejności liczba punktów): darowizna rzeczowa wskazana przez
Zwycięzcę o wartości 3.000,00 zł [brutto].
 4-8 miejsce (czwarta – ósma w kolejności liczba punktów): darowizna rzeczowa wskazana
przez Zwycięzcę o wartości 500,00 zł
Całkowita wartość darowizn to: 20.500 zł [brutto].
Zwycięzca Konkursu może zrzec się darowizny ale nie może przenieść jej na osobę trzecią.
Obdarowany zobowiązany jest do jej odbioru w terminie do dnia 30.11.2019.
W przypadku określonym w ust. 4 jak również w przypadku gdy darowizna nie zostanie
odebrana do dnia wskazanego w ust. 5 (bez względu na przyczynę) staje się ona własnością
Organizatora.
Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
Organizator ma prawo odmówić wydania darowizny Uczestnikowi, co do którego istnieje
uzasadnione podejrzenie o działanie niezgodne z Regulaminem, manipulowanie wynikami,
zakładanie dodatkowych kont itp.
§ 3. Postanowienia końcowe.
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Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz jego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926)/
Regulamin konkursu dostępny jest w biurze Centrum Handlowego Zgorzelec Plaza oraz na
stronie internetowej www.zgorzelec-plaza.pl.
We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem adresu e-mail: „marketing@zgorzelec-plaza.pl”.
Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym na
adres Centrum Handlowego Zgorzelec Plaza lub złożone osobiście w biurze Centrum
Handlowego Zgorzelec Plaza w trakcie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane i uwzględniane.
Reklamacja musi mieć formę pisemną ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu uczestnika,
dokładnym opis reklamacji i jej uzasadnienie.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Komisję Konkursową. Od decyzji Komisji
Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości darowizny.
Konkurs może zostać przez Organizatora odwołany na skutek awarii technicznej, decyzji sądowej
lub administracyjnej, zmian prawa lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn.
Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszym Konkursem jest sąd siedziby
Organizatora.

