Tarnów, dnia 26.11.2018 r.

Regulamin gry „Rozpakuj prezent i wygraj z Mikołajem”
1. Organizatorem gry „Rozpakuj prezent i wygraj z Mikołajem” jest Agencja 2Be
z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Lema 8, zwana dalej Organizatorem.
Gra nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
2. Gra odbędzie się na terenie Centrum Handlowego Galeria Wołomin w dniu
6 grudnia 2018 r. pomiędzy godziną 15.00 a 19.00. Poszczególne tury gry
rozpoczynać się będą co 15 minut.
3. Uczestnictwo w grze jest dobrowolne. Przystępując do gry Uczestnik akceptuje
treść Regulaminu.
4. W grze mogą bezpłatnie uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 14 lat za zgodą
dorosłego opiekuna prawnego. Uczestnik może wziąć udział w grze tylko jeden
raz. W przypadku, gdy nie można będzie określić wieku dziecka, Organizator ma
prawo zażądać okazania legitymacji szkolnej. Dzieci uczestniczące w grze
podzielone zostały na następujące kategorie wiekowe:
a) 5 – 7
b) 8 – 11 lat
c) 12 – 14 lat
5.
ZASADY GRY:
a.
W grze może uczestniczyć jednorazowo od 3 do 5 osób. Uczestnik zakłada
rękawice przygotowane przez Organizatora i staje na ringu wraz z innymi
uczestnikami. Gracze uczestniczą w grze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
b.
Grę rozpoczyna uczestnik, który jako pierwszy wyrzuci 6 oczek na kostce do
gry. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba wyrzuci 6 oczek, następuje
dogrywka. Zwycięzcą dogrywki będzie osoba, która wyrzuci większą ilość oczek na
kostce do gry.
c.
Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze odpakowanie prezentu, przy czym
pudełko z prezentem musi cały czas dotykać stołu, a do otwierania prezentu nie
wolno używać żadnych przedmiotów poza dłońmi w rękawicach.
d.
W tym czasie kolejny uczestnik rzuca dwoma kostkami do gry. Gdy wyrzuci
dubla (taką samą liczbę oczek na dwóch kostkach) a jego poprzednikowi nie uda
się w tym czasie rozpakować prezentu, przejmuje rękawice i jego zadaniem jest
rozpakowanie prezentu.

e.
Gra trwa do momentu, kiedy jeden z uczestników rozpakuje prezent, czyli
wyciągnie z niego bilet z numerem nagrody.
f.
Zwycięzca zamienia bilet na nagrodę oznaczoną numerem wskazanym na
bilecie.
g.
Warunkiem odbioru nagrody jest wypełnienie przez dorosłego opiekuna
prawnego protokołu odbioru nagrody.
h.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
i.
Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6.
Fundatorem nagród jest Organizator. Pula nagród w konkursie obejmuje
następujące nagrody:
a)
8x miś pluszowy SMYK
b)
1x rzutki
1x Lego Minecraft
c)
d)
1x zestaw slime
e)
1x mis pluszowy 130 cm
f)
1x helikopter sterowany
1x gra „5 sekund”
g)
h)
1x gra Milionerzy dorośli kontra dzieci
i)
1x robot solarny
j)
64x kalendarz adwentowy
7. Reklamacje związane z przeprowadzeniem gry i uczestnictwem w grze można
zgłaszać w formie pisemnej do dnia 31.12.2018 r. – (z dopiskiem „Reklamacja Gry
– Galeria Wołomin”, listem poleconym na adres Organizatora, przy czym:
a) zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne
zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres
korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację,
b) komisja rozpatruje reklamację i zawiadamia Uczestnika Konkursu w formie
pisemnej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o jej
wyniku w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.
8. Regulamin dostępny jest do wglądu na stanowisku konkursowym w dniu
i godzinach prowadzenia konkursu, w siedzibie Organizatora, oraz na
www.galeriawolomin.pl .
9.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z
przyczyn leżących po stronie Uczestników.

11. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z
Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.

