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Regulamin konkursu „Podróż w krainę Dinozaurów”

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin konkursu „Podróż w krainę Dinozaurów” („Regulamin”) określa warunki
i zasady uczestniczenia w Konkursie w postaci postu opublikowanego fanpage’u Centrum
Handlowego
Gemini
Park
Bielsko-Biała
na
portalu
Facebook:
https://www.facebook.com/GeminiParkBielskoBiala („Strona”) w dniu 15 czerwca 2017 roku
(„Konkurs”).
1.2 Organizatorem Konkursu jest agencja PROART, z siedzibą w Tarnowie (33-101), ul. Kolejowa 65,
zwana dalej „Organizatorem”, na zlecenie Centrum Handlowego Gemini Park Bielsko-Biała.
1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.bielskobiala.geminipark.pl, w Administracji
Gemini Park Bielsko-Biała, w okresie trwania Konkursu.
1.4 Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace
konkursowe za pomocą komentarzy pod postem konkursowym na Stronie.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1 Konkurs trwa od dnia 15.06.2017 do dnia 21.06.2017 r. do godz. 23:59.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w Regulaminie.
3.2 Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Centrum Handlowego Gemini Park Bielsko-Biała, pracownicy
agencji PROART, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 4. ZASADY KONKURSU
4.1 Zadanie konkursowe polega na zrobieniu kreatywnego zdjęcia z Wystawy Dinozaurów, która
odbywa się w Centrum Handlowym Gemini Park Bielsko-Biała w dniach od 1 czerwca do 21
czerwca 2017 r. Zdjęcie należy dodać w formie komentarza pod postem konkursowym.
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4.2 Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
4.3 Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie www.facebook.com.
4.4 Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa
autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające
powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do
symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych
wymagań, stawianych przez stronę, zostaną usunięte przez moderatorów.
4.5 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców,
Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane
przez Organizatora.
4.6 Przy wyborze Zwycięzców Konkursu, Komisja będzie kierować się subiektywną oceną
kreatywności, oryginalności, stworzonego zdjęcia, do tematu zadania, charakteru Konkursu oraz
zgodnością z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Decyzje Komisji są
ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
4.7 Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w formie wiadomości prywatnej oraz komentarza pod
zgłoszeniem.
4.8 Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może wygrać
Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.
4.9 Wyniki Konkursu zostaną podane 22 czerwca 2017 r.

§ 5. NAGRODY
5.1 Nagrodami w konkursie są:
a) 3 nagrody 1. stopnia: 1 karta o wartości 50 zł do Toys „R” Us oraz 2 pojedyncze zaproszenia
do Parku W DECHE,
b) 2 nagrody 2. stopnia: 2 pojedyncze zaproszenia do Parku W DECHE.
5.2 Nagrody wydawane będą w dniach 22.06.2017 - 07.07.2017 w godzinach 9:00 - 16:00
w Administracji Gemini Park Bielsko-Biała. Nie ma możliwości wysłania pocztą, itp. nagrody do
Zwycięzcy. Warunkiem odbioru nagrody będzie okazanie do wglądu dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Wszystkie nieodebrane w terminie nagrody pozostają własnością
Organizatora.
5.3 Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
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§ 6. REKLAMACJE
6.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem –
począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data
stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą
rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na
adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do konkursu Podróż w krainę Dinozaurów”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz podpis.
6.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla
pocztowego).
6.3 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.4 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 7. INNE POSTANOWIENIA
7.1 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s.
California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są
informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te
będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy
naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzą działania
naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Centrum Handlowego Gemini Park BielkoBiała albo godzą w ich wizerunek.
7.3 Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie konkursowe jest wynikiem jego osobistej twórczości
oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia. Ponadto Uczestnik
oświadcza, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych, praw autorskich czy znaku towarowego.
7.4 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
7.5 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.
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7.6 Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu oraz
zgadza się z jego postanowieniami.

