REGULAMIN KONKURSU
„SMOCZA MISJA”

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie
„SMOCZA MISJA”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Gemini Park Sp. Z O.O., Plac Szczepański nr 8, 31-011 Kraków,
NIP: 676 223 83 06.
1.3. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik zobowiązuje się ̨ do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej bielskobiala.geminipark.pl.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie miał miejsce 27.07.2020 roku od godz. 10:00 do 22.08.2020 do godz. 21:00.

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 Zarządcy Centrum Handlowego Gemini Park Bielsko-Biała,
a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować
z uczestnictwa w Konkursie. Usunięcie zgłoszenia na prośbę Uczestnika z Konkursu przed
dniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konkursie po przyznaniu nagrody oznacza rezygnację z tej
nagrody.
3.4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, wypełniając każdorazowo kartę
zgłoszeniową.
4. PRZEBIEG KONKURSU
4.1. Uczestnik wykonuje zadania na specjalnym formularzu konkursowym dostępnym w kasach
Parku W DECHE! (zlokalizowanym obok Gemini Park Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20, 43-300
Bielsko-Biała). Każdy uczestnik może pobrać dowolną liczbę formularzy konkursowych.
4.2. Konkurs składa się z dwóch części:
Część 1.: ZIEBRANIE SMOCZYCH NAKLEJEK
a) zadaniem Uczestnikach jest udanie się do Centrum Handlowego Gemini Park Bielsko-Biała
(ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała) na „Bezpłatną Wystawę SuperSmoków”
i odszukanie 4 punktów kontrolnych ze smoczymi naklejkami, zlokalizowanych w różnych
miejscach Wystawy.
b) pobranie z każdego punktu kontrolnego po 1 (jednej) naklejce;
c) wklejenie 4 (czterech) naklejek w odpowiednie miejsca na formularzu konkursowym;
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Część 2.: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE KONKURSOWE
a) zadaniem Uczestnika jest udzielenie pisemnej odpowiedzi na formularzu konkursowym
na otwarte pytanie konkursowe: „Jeśli mielibyście w domu prawdziwego smoka, jak miałby
na imię i dlaczego?”. Odpowiedź powinna składać się z dwóch części: wskazania imienia
smoka oraz kreatywnym uzasadnieniu, dlaczego właśnie tak smok miałby na imię.
b) Uczestnik zobowiązany jest wypełnić na formularzu konkursowym swoje dane kontaktowe
(imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy), zaznaczyć odpowiednie zgody oraz złożyć swój
podpis.
c) Uczestnik zobowiązany jest wrzucić prawidłowo wypełniony formularz konkursowy
do urny znajdującej się w salonie Rebel Electro (zlokalizowanym na terenie Gemini Park
Bielsko-Biała) do 22.08.2020 r. do godz. 21:00.
4.3. Prawidłowo wypełniony formularz konkursowy zawiera:
a) komplet czterech naklejek;
b) odpowiedź na pytanie konkursowe (wskazanie imienia smoka oraz uzasadnienie);
c) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy do Uczestnika;
d) zaznaczone dwie zgody (akceptacja Regulaminu i Przetwarzanie Danych Osobowych);
e) podpis Uczestnika.
4.4. Wrzucenie prawidłowo wypełnionego formularza do urny, we wskazanym wyżej miejscu
i terminie, kwalifikuje Uczestnika do oceny jego formularza konkursowego przez Komisję.
4.5. 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 Organizatora, nie zostaną dopuszczone
do Konkursu.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
5.1. 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 3 osoby
delegowane przez Organizatora.
5.2. Komisja Konkursowa obradować będzie 25.08.2020 r..
5.3. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 23 Zwycięzców, z czego 3 (trzech) Zwycięzców Nagród
Głównych i 20 (dwudziestu) Zwycięzców Nagród Dodatkowych.
5.4. Kryteriami wyboru Zwycięzców, którymi kieruje się Komisja są: poprawność wypełnienia
formularza konkursowego oraz najlepszy, najciekawszy, najbardziej oryginalny sposób
uzasadnienia odpowiedzi na pytanie konkursowe (zdaniem Komisji).
5.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25.08.2020 r. Tego dnia przedstawiciele Organizatora
skontaktują się ze Zwycięzcami telefonicznie lub SMSowo, poinformują o wygranej
oraz określą warunki odbioru Nagrody.
5.6. Brak kontaktu ze strony Organizatora jest równoznaczny z brakiem wygranej w konkursie.

6. NAGRODY
6.1. Nagrodami Głównymi w Konkursie są: 3 (trzy) deskorolki elektryczne „Rebel Cruiser”,
każda o wartości 448,70zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 49,81zł,
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która nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę podatku
od wygranej – nagroda o łącznej wartości 498,51zł;
Nagrodami Dodatkowymi w Konkursie są: 20 (dwadzieścia) całodniowych biletów do „Parku
W DECHE!” (zlokalizowanego obok Gemini Park Bielsko-Biała) ważnych do 30.09.2020 r.
Nagrody nie mogą zostać przekazane osobie trzeciej oraz nie podlegają wymianie na gotówkę
ani inną nagrodę rzeczową.
W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody lub niestawienia się Zwycięzcy
po odbiór Nagrody w wyznaczonym terminie, Organizator nie będzie zobowiązany
do przekazania Nagrody. Nagroda taka pozostaje we władaniu Organizatora.
Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu nagrody są przekazywane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000r, Nr 2. 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). Otrzymanie Nagrody nie wymaga
uiszczenia przez Uczestnika żadnych dodatkowych opłat - na czyjąkolwiek rzecz.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Poprzez zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.
7.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem,
jest Organizator.
7.3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Po zakończeniu
Konkursu, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji/rozliczenia celu,
nie dłużej niż 5 lat.
7.4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych
oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować
na adres: biuro@geminipark.pl
7.5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do:
a. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. Przenoszenia danych,
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; zgoda może być cofnięta w każdym
czasie poprzez wysłanie emaila na adres: biuro@geminipark.pl o treści „Oświadczam,
że od dnia ............... cofam udzieloną Gemini Park Tychy zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych”.
7.6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.

8. INNE POSTANOWIENIA
8.1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
Strona 3 z 4

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540,
z późn. zm.).
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Obowiązująca wersja Regulaminu
dostępna na stronie internetowej bielskobiala.geminipark.pl.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
W sprawach niejasnych, spornych należy kontaktować się z Administracją Gemini Park
Bielsko-Biała pod adresem biuro@geminipark.pl.

Strona 4 z 4

