REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „DRZEWO ŻYCZEŃ CH FOCUS BYDGOSZCZ”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Drzewo życzeń CH Focus Bydgoszcz”.
Konkurs składa się z jednego zadania konkursowego – zwane dalej „zadaniem konkursowym”.
1.2. Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Lilla House Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 276, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru
Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000423090 REGON: 101419360; NIP: 725-20-60-525
1.3. Administratorem danych osobowych jest Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: kod pocztowy 04-175, przy ul. Ostrobramskiej 75C, na rzecz której
Organizator, zbiera dane osobowe podczas rejestracji zgłoszeń konkursowych. Dane osobowe zbierane
i przetwarzane przez Administratora, jak i Organizatora oraz podmioty z nimi współpracujące będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
1.4. Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym FOCUS BYDGOSZCZ, mieszczącym się
przy ulicy Jagiellońskiej 39 w Bydgoszczy. Konkurs organizowany jest na zlecenie podmiotu: Atrium
Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: kod pocztowy 04-175,
przy ul. Ostrobramskiej 75C.
1.5. Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 07.04.2018r. – 19.04.2018r. – w godzinach: 09.00 – 21.00
2. Definicje
2.1. Konkurs - procedura oparta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której przyznanie
nagród przez Jury Konkursu Uczestnikom Konkursu uzależnione jest od ich indywidualnych predyspozycji,
zdolności i kreatywności.
2.2. Jury - trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający Konkurs oraz Organizatora Konkursu. Zadaniem
Jury Konkursowego będzie wybieranie 10-ciu najciekawszych zgłoszeń konkursowych oraz zadecydowanie
o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2.3. Okres uprawniający do zgłoszenia się do Konkursu – okres trwający wyłącznie od dnia 07.04.2018r.
do 19.04.2018r. – w godzinach: 09.00 – 21.00.
2.4. Centrum Handlowe – Centrum Handlowym FOCUS BYDGOSZCZ, mieszczącym się przy ulicy
Jagiellońskiej 39 w Bydgoszczy.
2.5. Nagroda pieniężna – wpłata gotówkowa na prywatne konto (Zwycięscy Konkursu), w formie przelewu
bankowego od Organizatora tytułem: NAGRODA GŁÓWNA 10.URODZINY FOCUS BYDGOSZCZ, dokonana w
okresie do 30 dni od podpisania protokołu przekazania nagrody i na podstawie danych do przelewu
podanych w protokole przez Zwycięzcę Konkursu.
2.6. Formularz zgłoszeniowy uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie – specjalnie przygotowany
formularz dostępny w Punkcie Obsługi Klienta. Wydawany każdej osobie, będącej zainteresowanej
konkursem, i który będzie nabierać ważności dopiero po zarejestrowaniu się Uczestnika Konkursu
w Punkcie Obsługi Klienta, nadania mu podczas rejestracji odpowiedniego numeru oraz zawieszeniu go
przez Obsługę na konkursowym „Drzewie Życzeń”.
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2.7. Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym Focus Bydgoszcz, czynne
w okresie uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie – od dnia 07.04.2018r. do 19.04.2018r. –
w godzinach: 09.00 – 21.00, w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
2.8. Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.
2.9. Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa
w pkt. 3 Regulaminu, biorąca/e udział w Konkursie.
2.10. Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu.
3. Uczestnicy Konkursu
3.1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto bankowe prowadzone w walucie
obowiązującej na terenie Polski – PLN.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, podmiotów współpracujących przy wydarzeniu oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, ani członkowie
ich rodzin;
b. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, jak i współpracujące z Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, adres: kod pocztowy 04-175, przy ul. Ostrobramskiej 75C lub Organizatorem Konkursu, ani
osoby dla nich najbliższe,
4. Zasady Konkursu
4.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 3. Regulaminu, celem wzięcia udziału w Konkursie powinna
w okresie uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta, wypełnić
Formularz zgłoszeniowy, w tym wykonać zadanie konkursowe, i uzupełnić go o niezbędne dane. Po
zarejestrowaniu formularza konkursowego oraz weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie
przez hostessę lub hosta i zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem należy formularz
konkursowy przekazać hostessie, która zawiesi wypełnione zgłoszenie konkursowe z wykonanym zadaniem
konkursowym na Drzewie Życzeń.
4.2. Uczestnik ma obowiązek zachować numer nadany przy rejestracji formularza konkursowego – do
momentu odebrania nagrody i podpisania protokołu odbioru nagrody. Numer będzie niezbędny podczas
ogłaszania zwycięzców Konkursu – podczas finału akcji w dniu 21.04.2018 r. o godz. 17.00. W razie
zaginięcia numeru rejestracji uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie - Uczestnikowi nie przysługuje
uprawienie do otrzymania Nagrody.
4.3. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w sposób najbardziej kreatywny własnych marzeń. Opis musi
zostać wykonany odręcznym, czytelnym pismem i zmieścić się na jednym formularzu zgłoszeniowym,
w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Czas na opisanie marzenia jest nieograniczony, jednakże
rejestracja formularza ze zrealizowanym zadaniem konkursowym musi się odbyć w okresie trwania
konkursu. Do rejestracji nie będą przyjmowane oraz z konkursu będę dyskwalifikowane prace, których
treści będą wulgarne, obraźliwe, nieczytelne, prace oddawane na własnych kartkach lub zdeformowanych
formularzach.
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4.4. Uczestnicy konkursu, którzy w okresie jego trwania, wykonają zadanie konkursowe i poprawnie je
zarejestrują w Punkcie Obsługi, będą walczyć o nagrody w Konkursie „Drzewa Życzeń”. O przyznaniu nagród
zadecyduje Jury Konkursu do dnia 21.04.2018 r. do godz. 12.00.
4.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz – zrejestrować tylko jedno zgłoszenie
konkursowe.
4.6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21.04.2018 r. o godz. 17.00 na scenie usytuowanej wewnątrz
Centrum Handlowego Focus Bydgoszcz. Wyniki odczyta konferansjer.
4.7. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych, (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym
przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
4.8. W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, każdy
Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować oświadczenie o
zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych imienia, nazwiska, miejsca pochodzenia, numeru
telefonu i adresu e-mail do celów niniejszego Konkursu jest obligatoryjne, z kolei zgoda na wykorzystanie
ich do celów marketingowych jest fakultatywna.
5. Nagrody konkursowe w Konkursie „Drzewo Życzeń”
5.1. Nagrodami konkursowymi w Konkursie są:
a. nagroda pieniężna o wartości 1.500 PLN (łącznie 10 nagród pieniężnych o tej wartości).
b. do nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora na
konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu
Zwycięzcy (Uczestnika Konkursu, który otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W tym zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej
z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym
i wydającym Nagrody jest Organizator.
5.2. Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej z określonej Puli (Pkt 5.a. ppkt a)
uzależnione jest od jakości oraz poziomu kreatywności językowej wykonanego zadania konkursowego.
O kreatywności oraz jakości będzie decydować Jury Konkursu.
5.3.Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na
osoby trzecie;
5.4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie (w szczególności wykonania zadania),
w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
5.5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne Nagrody.
5.6. Ewentualne niejasności w zakresie zasad konkursu - rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
5.7. Dokumenty związane z odbiorem nagrody przez Uczestnika i zobowiązujące Organizatora do
przekazania nagrody Uczestnikowi do 30 dni od daty wydarzenia tj. 21.04.2018 r. muszą być uzupełnione
osobiście przez Uczestnika Konkursu w dniu 21.04.2018 r.
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5.8. Pula nagród jest ograniczona.
6. Finał Konkursu
6.1. Wyniki konkursu będą podane przez Organizatora konferansjerowi w dniu finału - 21.04.2018 r. o godz.
17.00. Ze sceny wewnętrznej Centrum Handlowego Focus Bydgoszcz, będą wyczytywane numery
formularzy konkursowych, które zostały wytypowane przez Jury, jako finałowe. Każdy numer będzie
wyczytywany 3-krotnie z 15 sekundowymi przerwami. Jeśli w tym czasie nie zgłosi się na scenę Uczestnik
Konkursu z numerem rejestracji formularza konkursowego oraz dowodem potwierdzającym tożsamość,
traci on możliwość odbioru Nagrody i wyczytywana jest przez Konferansjera kolejna osoba z rankingu
zwycięzców, która pierwotnie zajęła niższą pozycję w rankingu. Osoba ta jest wówczas uprawniona do
odbioru Nagrody.
6.2. Uczestnik Konkursu, który nie zgłosi się po wyczytaniu nadanego mu numeru podczas rejestracji nie ma
prawa żądać od Organizatora wydania mu nagrody.
6.3. Uczestnik Konkursu podchodzi na scenę z dowodem osobistym, który okazuje hostessie celem
potwierdzenia tożsamości. Dodatkowym elementem weryfikacyjnym jest podanie 3 ostatnich cyfr numeru
telefonu, który został podany podczas rejestracji.
7. Zasady postępowania reklamacyjnego
7.1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio
w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 14 dni licząc od dnia
zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub
potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
7.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej.
7.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego).
8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu, w stosunku do
którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
8.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Konkursu - na Punkcie Obsługi.
8.3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie, oraz wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w trakcie procesu rejestracji w celu
przeprowadzenia Konkursu przez jego Organizatora;
b. kontakt sms-owy i telefoniczny od Organizatora, w okresie trwania Konkursu w celu udzielenia informacji
o Konkursie.
8.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on
uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym
Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
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8.5. Z Konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, iż podali nieprawdziwe dane osobowe.
8.6. Organizator, jak i Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane
osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania
z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
Uczestnicy mogą również dokonać dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych osobowych do przesyłania
im informacji handlowych i marketingowych przez Atrium Bydgoszcz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
8.7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na
wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy
organizacji Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników.
Zmiany Regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób, co ogłoszenie samego Regulaminu – w Punkcie
Obsługi Konkursu Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w sposób
wiążący przez Organizatora.
8.8. Organizator Konkursu ma prawo do odwołania Konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności
niezależnych od Organizatora i niemożliwych do przewidzenia.
8.9. Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w sposób wiążący przez
Organizatora.
8.10. Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika
Konkursu.
8.11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
8.12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
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