REGULAMIN KONKURSU „KONKURS– JUST DANCE”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest STAR CENTER Iwona Górna z siedzibą w Tomaszowicach, 21-008
Tomaszowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej zwana dalej jako „Organizator”. Organizator przeprowadza Konkurs na
zlecenie na zlecenie Białystok Property sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00 – 803)
przy Al. Jerozolimskich 56C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673338, NIP 527-28-07-340, właściciel
Centrum Handlowego Alfa Centrum położonego w Białymstoku, ul. Świętojańska 15.

2.

Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym Alfa Centrum w Białymstoku (ul. Świętojańska 15,
Białystok) w dniu 02.06.2018r. w godzinach 11:00–18:00.

3.

Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 marca
2009r o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).

4.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest
równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki
uprawniającego go do udziału w Konkursie.
Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, podanych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Konkursu i wydania
nagród w niniejszym Konkursie. Administratorem danych osobowych jest Star Center Iwona Górna,
Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44. Dane będą przetwarzane przez czas
trwania Konkursu oraz dodatkowo 9 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane
osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia
przetwarzania. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Administrator wyznaczył
Inspektora Danych Osobowych. Kontakt do Administratora danych oraz Inspektora ochrony danych
osobowych: iwona@starcenter.pl Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników
Konkursu swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim.
Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek
powiązanych z Białystok Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pracownicy punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy
ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników
uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów
wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.

5.

6.

7.

W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
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§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.

W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy w granicach wiekowych 6 – 15 lat.

3.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się w Centrum Handlowym w miejscu konkursu.

4.

Podczas rozgrywek, gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami Fair Play,
niedopuszczalne jest:
a.

Używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.

b.
Wszystkie zachowania zakłócające przebieg gry, włączając w to m.in.: celowe niszczenie
stanowiska do gry i sprzętu do gry, przerwanie dopływu zasilania oraz doprowadzenie do
przerwania gry są zabronione.
c.

Przy stanowiskach do gier obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów oraz jedzenia.

5. Gracz musi wykonać zadania samodzielnie bez pomocy osób trzecich, w przeciwnym wypadku
zostanie zdyskwalifikowane przez sędziego.
6. Uczestnicy o wygranej zostaną powiadomieni przez prowadzącego Konkurs tuż po zakończeniu
rozgrywek finałowych. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada i zostaje przekazana
kolejnej w rankingu osobie.
7. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku Uczestników, nagroda przyznana zostanie
Uczestnikowi, który jako pierwszy wziął udział w Konkursie, wyłonionemu na podstawie wskazanej
daty i godziny zapisanej w bazie komputerowej.
8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi około godziny 17:30. Dopuszczalna jest zmiana godziny przez
Organizatora. Wówczas aktualna godzina zostanie podana do publicznej wiadomości.
9. Nagrody będą wydawane przez Punkt Obsługi Konkursu zlokalizowany na terenie Galerii.
§3
NAGRODY
1.

Dla laureata pierwszego najlepszego wyniku przewidziana jest nagroda w postaci konsoli do gry
Playstaytion 4 o wartości 1230 zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 137zł
przeznaczoną na zapłatę w imieniu Uczestnika należnego od nagrody podatku dochodowego od
osób fizycznych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991
r. Nagroda nie może zostać zbyta ani wymieniona na gotówkę.

2.

Dla laureata drugiego najlepszego wyniku przewidziana jest gra JUST DANCE o wartości 246 brutto
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 27 zł przeznaczoną na zapłatę w imieniu
Uczestnika należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nagroda nie może zostać zbyta ani
wymieniona na gotówkę.

3.

Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do
otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

4.

Organizator ani spółka Białystok Property Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość i
użyteczność wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub
rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca
gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
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5.

Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych
Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku przesłanek
wyłączających od udziału w Konkursie.

6.

W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagrody pozostają do dyspozycji
Fundatora.
§4
HARMONOGRAM KONKURSU

1.

Punkt konkursowy będzie czynny od godziny 10:00 do 18:00 w dniu 02.06.2018.

Konkurs JUST DANCE 18 02.06.2018r.
Godziny

Czas trwania

Program

10:00-14:00

240 min

zapisy na Konkurs

11:00-12:45

105 min

gry treningowe

14:00-17:00

240 min

eliminacje do Konkursu

17:10-18:00

50 min

finały i wręczenie nagród
§5
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres:
Star Center Iwona Górna, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin, po jego zakończeniu, jednakże nie
później niż do 16 czerwca 2018 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego reklamację jak
również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia przez
Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez
Organizatora.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu w
całości.
2. Przystąpienie do konkursu przez dziecko jest równoznaczne z akceptacją przez jego rodziców lub
opiekunów niniejszego regulaminu konkursu w całości.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości i liczby
nagród w Konkursie.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w miejscu przeprowadzania konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Nie zastosowanie się Uczestnika konkursu lub też jego rodzica bądź opiekuna do któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z
działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
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9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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