REGULAMIN KONKURSU
„ZOOBACZ PSZCZOŁO JAK WESOŁO” z dnia 09.06.2018 r.
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I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu pn. „ZOOBACZ PSZCZOŁO JAK WESOŁO”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Em Grupa M. Molęda, M. Molęda S.C., z siedzibą we Wrocławiu ul
Popowicka 28 p.1 (54-237 Wrocław), zwana dalej „Organizatorem”.
Fundatorem Nagród w Konkursie jest Apsys Management” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-133 Warszawa) przy Al. Jana Pawła II 22 (KRS: 0000099267).
Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem
adresu e-mail chosowakonkurs@gmail.com
Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są
informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § V
Regulaminu.
Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem
URL:http://www.chosowa.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa
polskiego.
Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919
i n. Kodeksu cywilnego.
II.
UCZESTNICY
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3
poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie:
a) ukończyła 18. rok życia;
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
d) spełni warunki, o których mowa w ust. 3 poniżej i § III ust. 2 Regulaminu.
W konkursie może wziąć udział osoba niepełnoletnia pod warunkiem przesłania zgody
rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia),
współpracownicy lub przedstawiciele: Organizatora, ZOO Gdańsk oraz zarządcy
Centrum Handlowego Osowa frmy Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
pracowników lokali handlowych lub usługowych na terenie Centrum, ani członkowie
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
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III.
CZAS I WARUNKI KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.06.2018 r. o godzinie 10:00 i trwa do dnia 30.06.2018
r. do godziny 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo
zgłaszać Odpowiedź w Konkursową określoną w ust. 4 poniżej.
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 4 poniżej i przesłanie
zgłoszenia konkursowego na adres chosowakonkurs@gmail.com;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
c) udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych –
zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz § IV ust. 10.
Zadanie
konkursowe
polega
na
przesłaniu
na
adres
e-mail
chosowakonkurs@gmail.com zdjęcia wykonanego na terenie Zoo Gdańsk, ul.
Karwieńska 3, Gdańsk, z widocznym ujęciem terenu Zoo, rekwizytu konkursowego,
przedstawiającego pszczołę, rozdawanego na terenie Zoo Gdańsk w dniach 8, 9, 10,
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 i 30 czerwca w godzinach od 10:00 do 16:00 przez hostess
oraz dostępnego na terenie Centrum Handlowego Osowa, weksponowanego w strefie
restauracyjnej wraz z danymi osobowymi.
Zgłoszenia Konkursowe mogą być przesyłane od 09.06.2018 r. od godziny 10:00 do
dnia 30.06.2018 r. do godziny 23:59
Uczestnik może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.
Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik
jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują
do niej (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa
pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób
trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej
wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne
inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec
osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 7 poniżej. Uczestnik konkursu wraz z wysłaniem odpowiedzi
konkursowej udziela licencji Organizatorowi na polach eksploatacji:
• ekspozycja zdjęć na terenie Centrum Handlowego Osowa w Gdańsku przy ul.
Spacerowej 48; sposób eksploatacji – imię i nazwisko autora zdjęcia;
ograniczona czasowo do 31 sierpnia 2018 roku;
• strona www CH OSOWA i Profil na Facebooku; sposób eksploatacji – imię i
nazwisko autora zdjęcia; bez ograniczeń czasowych i terytorialnych - po

•

wydarzeniu materiał będzie dostępny na stronie internetowej w archiwum i
archiwum FB;
realacja z Wydarzenia wysłana do mediów lokalnych i branżowych; bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych - po wydarzeniu materiał będzie dostępny
w Internecie i w formach drukowanych.
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7. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, wyraźnie zastrzega sobie prawo do,
odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do
Odpowiedzi Konkursowej:
a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości o jej
bezprawnym charakterze;
b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiadomości bądź
powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie,
obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne,
reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek
Organizatora, Centrum Handlowego Tulipan lub innych podmiotów z nimi
związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub
normami współżycia społecznego;
c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności
Uczestników, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa
wskazanych w Regulaminie.
NAGRODY I LAUREACI
IV.
1. Uczestnik, który przesłał Odpowiedź Konkursową zasługującą, zgodnie z oceną Komisji
Konkursowej, na nagrodę zwany jest dalej „Laureatem”.
2. Komisja Konkursowa wyłania 3 laureatów.
3. Laureaci uprawnieni będą do odbioru zestawów nagród w postaci:
I ZESTAW
a) Rower o wartości 840,21zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych i 21/100)
brutto. Wartość nagrody wynosi 763,83 zł (słownie: siedmest sześdziesiąt trzy
złote i 83/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 76,38 zł
(słownie: siedzemdziesiąt sześć złotych i 38/100).
II ZESTAW
b) Aparat o wartości 328,90 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem złotych i 90/100)

brutto . Wartość nagrody wynosi 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o
wartości 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 90/100).
III ZESTAW
c) Selfie stick o wartości 130,90 zł (słownie: sto trzydzieści złotych i 90/100) brutto.
Wartość nagrody wynosi 119,00 zł (słownie: sto dzieiwętnaście i 00/100) brutto
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wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,90 zł (słownie: jedenaście
złotych i 90/100).
Wyżej wskazane nagrody zwane są dalej łącznie „Nagrodami”, a każda z osobna
„Nagrodą”.
4. Każda Nagroda wydawana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego, to jest po potrąceniu przez Fundatora jako płatnika, z części pieniężnej
Nagrody, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości
10% jej wartości. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik
nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
5. Organizator powołuje dwuosobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która
dokonuje oceny Odpowiedzi Konkursowych opublikowanych zgodnie z
postanowieniami § III ust. 3, 4 i 5 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
Z obrad Komisji Organizator sporządza protokół.
6. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (słownie: trzech) Laureatów, których Odpowiedzi
Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze pod względem:
kreatywności, formy, estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości i stylu. Każdy
Laureat otrzyma jedną Nagrodę, tj. jeden zestaw nagród.
7. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 1300,01 zł słownie: jeden trzysta złotych i
01/100) brutto.
8. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody
nastąpiły okoliczności, o których mowa w § III. ust. 8 i 9 Regulaminu, wówczas
ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 5 powyżej.
9. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.
10. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz jego Odpowiedzi
Konkursowej, zostanie opublikowana przez Organizatora na Stronie Facebook przy
użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post) nie później
niż w dniu 2 lipca 2018 roku do godziny 20:00 oraz na stronie www.chosowa.pl
Laureaci zostaną poinformowani o wygranej również poprzez e-mail wysłaną
bezpośrednio do nich na adres, z którego przesłana została Odpowiedź Konkursowa,
w którym to e mailu zostaną poproszeni o podanie i przesłanie w odpowiedzi swoich
danych celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagród tj.:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) e-mail,
d) telefon,
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
Konkursu, w tym w celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz odebrania przeze
mnie Nagrody w Konkursie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że
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Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z
Konkursem jest „Apsys Management” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133
Warszawa) przy Al. Jana Pawła II 22 (KRS: 0000099267) oraz Organizator
konkursu Em Grupa M.Molęda, M.Molęda s.c., 54-237 Wrocław, ul.Popowicka
28, 1p. Zostałem poinformowany(a), że mam prawo dostępu do moich danych,
ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przeniesienia w przypadku
przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałem(am) także poinformowany(a) o celu zbierania danych osobowych oraz
dobrowolności ich podania, jak również niezbędności ich podania w celu
rozstrzygnięcia Konkursu i odbioru Nagrody. Oświadczam, że zapoznałem(am) się
z treścią Regulaminu Konkursu i go akceptuję.” Organizator w wiadomości
zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków
odbioru Nagrody. Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu jest
niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania Nagrody.
Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach.
11. Przesłanie danych, o których mowa w ust. 9 powyżej na adres e-mail podany przez
Organizatora jest warunkiem dokonania odbioru Nagrody, zgodnie z ust. 12 poniżej.
Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie
poprzedzającym, skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody.
12. Nagrodę będzie można odebrać od 03.07.2018 do 14.07.2018 roku., po spełnieniu
warunków określonych w § IV ust. 10 Regulaminu. Nagrodę należy odebrać w biurze
dyrekcji Centrum Handlowego Tulipan od poniedziałku do piątku w godzinach 9.0017.00. Po tym terminie Nagroda nie będzie podlegać wydaniu.
13. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.
V.
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest zarządca Centrum: „Apsys
Management” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133 Warszawa) przy Al. Jana Pawła
II 22 (KRS: 0000099267) oraz Organizator konkursu EM GRUPA M.Molęda, M.Molęda
s.c. 54-237 Wrocław, ul.Popowicka 28, p.1
2. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) e-mail,
d) telefon.
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3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika,
Uczestnik może się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail
biuro@emgrupa.pl .
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (dalej „RODO”), w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w celu ogłoszenia wyników, a także
wydania Nagród oraz rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania
danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda Uczestnika –
art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a
także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie
udzielonej nam zgody. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak
na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród, nie później
jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. Administrator będzie przetwarzał
dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie
przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym czasie wszystkie dane
zostaną usunięte.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator
zawarł umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w
szczególności firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług
księgowych, prawnych lub z zakresu rozwiązań IT, oraz organom administracji
publicznej.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb
organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Przy czynności odbioru Nagrody, Laureat może wyrazić pisemną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych, w
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tym na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych
zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) Administratorowi zgodnie z warunkami
określonymi w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach
reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału
Uczestnika w Konkursie.
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VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej: www.chosowa.pl
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a
w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z
uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z
Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia
innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

NR
NAGRODY

NAGRODY RZECZOWE - NAZWA

NAGRODY
RZECZOWE WARTOŚĆ

DODATKOWE
NAGRODY
PIENIĘŻNE WARTOŚĆ

ŁĄCZNA
WARTOŚĆ
NAGRÓD

Laureat 1

Rower

763,83zł

76,38 zł

840,21zł

Laureat 2

Aparat EasyPix W1400 Active Orange

299,00

29,90

328,90

Laureat 3

BlitzWolf Ultimate Selfie Stick
Monopod Bluetooth Android/IOS

119,00zł

11,90zł

130,90zł

RAZEM

1300,01zł
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