REGULAMIN KONKURSU
„ZGARNIJ EKO GADŻET!”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem”, jest AGENCJA REKLAMOWOPROMOCYJNA SLOGAN URSZULA BORAWSKA z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chełmskiej 6/8/37 (00-725) u numerze NIP 521 173 25 82, o numerze REGON
12383954, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dn. 29 – 30 sierpnia 2020 roku na terenie Galerii
Wołomin przy ul. Geodetów 2 (05-200) w Wołominie zwanej dalej „GW”.
§2
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych w momencie przystąpienia do Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
GW, pracownicy sklepów i punktów usługowych GW, pracownicy zarządcy GW oraz
inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu niezależnie od
rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich rodzin. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i
dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
3. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (ID czyli numer konta
Uczestnika założonego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej SEZAM dla Galerii
Wołomin w Wołominie) jest całkowicie dobrowolne i odbywa się na podstawie
formularza i tam zawartych zgód.
4. Udział w Akcji oraz udostępnienie danych odbywa się dobrowolnie
§3
NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrodami w konkursie, są nagrody gwarantowane zwane dalej Gadżetami w postaci
butelek na wodę na nadrukiem.
2. Liczba Gadżetów, jest ograniczona i wynosi 400.
3. Nagrodą główną w konkursie, jest tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 o wartości 899 zł
brutto zwany dalej Tablet. Podatek od nagrody głównej pokrywa Organizator Konkursu.
4. Odbiór Gadżetów, będzie możliwy w dn. 29 – 30 sierpnia 2020 roku w godz. 12:00 –
19:00 w Strefie Eko zwanej dalej Strefą, zlokalizowanej na placu w pobliżu sklepu
Martes Sport w Galerii Wołomin.
5. Odbiór nagrody głównej, będzie możliwy w biurze GW w terminie wskazanym
Zwycięzcy przez Organizatora.
6. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną.
Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.
7. Jeden uczestnik może odebrać maksymalnie 1 nagrodę gwarantowaną w trakcie
trwania konkursu.

8. Organizator zastrzega, iż wyznacza limit wydań nagród w każdej rozpoczętej pełnej
godzinie trwania konkursu, wyznaczając limit nagród zgodnie ze wskazaniami w
poniższej tabeli w każdej rozpoczętej godzinie trwania konkursu. W razie zgłoszenia się
uczestnika spełniającego warunki skorzystania z konkursu po wyczerpaniu limity na
daną godzinę, uczestnik może wrócić w kolejnej rozpoczętej godzinie, nie jest możliwe
wpisania się na poczet limitu nagród na następną pełną godzinę, czy też wcześniejsze
wypełnienie formularza.
Godziny wydań Limit Gadżetów z grafiką Limit Gadżetów z grafiką
Gadżetów
29.08.2020 r.
30.08.2020
Od 12:00

28

28

Od 13:00

28

28

Od 14:00

28

28

Od 15:00

28

28

Od 16:00

32

32

Od 17:00

28

28

Od 18:00

28

28

Limit Dzienny

200

200

§4
ZASADY KONKURSU
1. Aby otrzymać nagrodę gwarantowaną lub wygrać nagrodę główną należy dokonać
zakupów w dniach 29 i 30 sierpnia 2020 na terenie GW w godzinach otwarcia Galerii
Wołomin za min. 50 zł na jednym paragonie.
2. Konkurs dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów
alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, e-papierosów,
produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry
na automatach i transakcji kantorowych. W Konkursie nie biorą udziału paragony
fiskalne za zakup: napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów
leczniczych (wydawanych na receptę lub refundowanych przez NFZ), zakładów lotto,
wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty z
bankomatów i wpłatomatów, opłaty za rachunki, spłaty raty kredytu, zakupów
dokonanych w systemie ratalnym potwierdzenia transakcji wykonanych w kantorze
oraz banku, zakupu kart podarunkowych do realizacji w sieciach sklepów znajdujących
się na terenie Alfa Centrum, zakupu kart i doładowań telefonów typu prepaid oraz
wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami fiskalnymi.
3. Paragony pochodzące z okresu innego niż okres Konkursu, a także nie spełniające
warunków określonych w niniejszym regulaminie nie podlegają rejestracji.
4. Następnie należy zeskanować paragon na swoim koncie w aplikacji mobilnej Sezam
dla Galerii Wołomin zwanej dalej Sezam. Organizator Konkursu wskazuje, iż
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6.

7.
8.
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12.

paragony, które biorą udział w konkursie muszą zostać zeskanowane do aplikacji
SEZAM na warunkach regulaminu zawartego w tej aplikacji, które są odrębne od
niniejszej konkursu (chyba, że z przyczyn technicznych takie zeskanowanie nie będzie
możliwe).
Dowód zakupu stanowi 1 paragon, bez możliwości łączenia paragonów.
Po zeskanowaniu paragonu w Aplikacji należy udać się do Strefy w celu
przedstawienia oryginału paragonu oraz dowodu zeskanowanego paragonu w
Aplikacji. Paragon zgłoszony do udziału w Konkursu zostanie ostemplowany, by
uniemożliwić ponowne jego użycie.
Po dokonaniu opisanych w Par. 4, pkt. 1-6 czynności Uczestnik Konkursu otrzymuje
prawo do odebrania Gadżet. Odbiór nagrody Uczestnik Konkursu kwituje
własnoręcznym podpisem.
Aby mieć możliwość wygrania nagrody głównej należy w Strefie wziąć udział w
zabawie zwanej dalej Zabawą.
Zabawa polega na wyprodukowaniu prądu na
„EnergyBike” zwanego dalej
Dedykowanym rowerem stacjonarnym.
Celem Zabawy, jest wyprodukowanie jak największej ilości prądu w czasie 1 minuty
poprzez tradycyjne pedałowanie na Dedykowanym rowerze stacjonarnym.
Wyniki Zabawy, będą na bieżąco wyświetlane na ekranie wyeksponowanym w Strefie.
Najlepszy wynik oraz ID z aplikacji SEZAM laureata konkursu, dostępne będą na
stronie internetowej galeriawolomin.pl
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W związku ze szczególnymi obostrzeniami prawnymi i wytycznymi obowiązującymi w
trakcie epidemii SARS-CoV-2 w zakresie ochrony Uczestników konkursu oraz
pracowników Organizatora, Organizator w porozumieniu z Centrum Handlowym GW
dokonał wyboru miejsca na Strefę
w taki sposób, aby nie ograniczać ciągu
komunikacyjnego oraz zapewniając bezpieczny dystans stanowiska od Uczestników.
2. Ponadto w ramach Konkursu wprowadza się szczególne warunki odbioru nagród
gwarantowanych:
a. Przy stoisku Konkursu może znajdować się naraz wyłącznie jedna osoba,
pozostałe oczekujące osoby powinny zachować odległość 2 m od innych
oczekujących.
b. Dostęp do wewnętrznej strefy stoiska ma wyłącznie obsługa Akcji,
Uczestnicy nie mają tam wstępu.
c. Miejsce okazywania paragonów, wydawania nagród, udzielania informacji
oddzielone jest przesłoną z tworzywa sztucznego, które oddziela obsługę od
Uczestników, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub
przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych;
d. Na stoisku Konkursu udostępnione się środki do dezynfekcji, których zaleca
się użyć przed i po przystąpieniu do okazania paragonu i odbioru nagrody.
e. Długopisy, lada do wydawania nagród są systematycznie dezynfekowane.
f. Celem ograniczenia ilości osób mogących się jednoczenie znajdować się
przy stanowisku Konkursu wprowadzono ograniczenia dostępności nagród w
każdej godzinie Konkursu.
g. Organizator zastrzega, iż jeśli osoba chcąca wziąć udział w Konkursie/
Uczestnik nie stosuje się do zaleceń związanych z zachowaniem dystansu,
nie spełnia obowiązku zasłaniania twarzy lub w inny sposób nie stosuje się
do reżimu sanitarnego w takim wypadku może odmówić weryfikacji, czy
osoba spełnia warunki udziału w akcji lub odmówić wydania nagrody.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki Uczestników.
4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki Konkursu
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określone niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny na www.galeriawolomin.pl
oraz w dniu Konkursu na stoisku obsługi konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin o nowym
brzmieniu zostanie opublikowany na stronie www.galeriawolomin.pl nie później niż 24h
przed rozpoczęciem Konkursu.
Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady
Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie
pisemnej, na adres siedziby Organizatora, Reklamacja powinna zawierać nazwę
Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, ID Aplikacji SEZAM
oraz opis i powód reklamacji.
Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 14 dni od dnia upływu
Czasu Trwania Konkursu.
Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszego konkursu będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku
osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

