Regulamin akcji
" Graj o pieniądze ukryte w lodzie “
§1
Organizator, miejsce i czas trwania akcji prosprzedażowej.
1.1
Organizatorem akcji jest firma Show Group Michał Milewskiul. Działkowa 2 09-400 Maszewo Duże.
1.2
Akcja będzie odbywała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum Handlowym Galeria
Tomaszów ul. Warszawska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwanym dalej Galerią.
1.3
W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez: Organizatora, fimę ACE 3 Sp. z o.o.,
firmę CBRE Sp. z o.o. oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Galerii
Tomaszów (najemców, dzierżawców itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów stałą
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
1.4
Akcja będzie odbywała się w dniu 04.11.2017 w godzinach od 12.00-19.00 do wyczerpania puli
nagród.
1.5
Organizator przeznacza stanowisko do akcji oraz osobę do obsługi stanowiska akcji konkursowej.
1.6
Uczestnictwo w akcji prosprzedażowej jest dobrowolne.
1.7
Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.
1.8
Dane osobowe osób biorących udział w akcji pro sprzedażowej podlegają ochronie zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
Zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej akcji pro sprzedażowej.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w akcji ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji /za wyjątkiem adresu email/. Podanie danych jest
dobrowolne .
1.9
Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem akcji (dalej:
Komisja). W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel
Galerii Tomaszów.
1.10
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie
z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego
1.11
Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy
z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§2
Zasady uczestnictwa
2.1.
Uprawnionym do wzięcia udziału w akcji jest każdy pełnoletni (na dzień rejestracji paragonu) Klient
Galerii.
2.2.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w dniu 04.11.2017r. zakupów na kwotę co
najmniej 100 zł brutto lub 150 zł brutto w sklepie lub placówce zlokalizowanej na terenie Galerii
Tomaszów i przedłożenie w Punkcie Konkursowym w godzinach 12:00 – 19:00 paragonów
potwierdzających te zakupy, Kwoty min 100zł brutto oraz 150zł brutto mogą być łączone na
maksymalnie dwóch paragonach, co oznacza, że uczestnik może dokonać zakupów w dwóch
różnych sklepach lub placówkach na terenie Galerii Tomaszów na łączną kwotę 100zł brutto lub150zł
brutto. Z Konkursu wyłączone zostają transakcje: dotyczące zakupu wartości dewizowych
dokonanych w kantorze, obejmujące zakup artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 487 ze zm.), wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych lub środków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego refundowanych ze środków publicznych, doładowań telefonicznych,
wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, a także opłat za media
dokonywane na terenie punktów usługowych zlokalizowanych na terenie Galerii Tomaszów (opłaty
za mieszkanie, energie elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, telefon, Internet, TV i tym
podobne opłaty za usługi).
2.3.
Uczestnik akcji zobowiązany jest do podania hostessie niezbędnych danych, tj. imienia, nazwiska
i wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów
związanych z realizacją akcji oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926).
2.4.
Zasady akcji prosprzedażowej:
a)
Każdy uczestnik, który spełni warunki w punkcie 2.1, 2.2 i 2.3 będzie miał możliwość wziąć udział w
konkursie i wygrać:
Voucher o wartości 20zł – w zamian za paragon min 100zł brutto
Voucher o wartości 50zł – w zamian za paragon min 150zł brutto
b)
Każdy uczestnik , który spełni warunki określone w punkcie 2.1, 2.2 i 2.3 dostanie 2 minuty na
wydobycie banknotu o wartości 20zł lub 50zł z wielkiej bryly lodu. Zostaną ustawione dwie bryły lodu,
jedna z banknotami o wartości 20zł i drugą z banknotami o wartości 50zł Uczestnik do zabawy bedzie
musial użyć tylko takich narzędzi, które ma pod reka (kluczyki, pilnik do paznokci itp…)
2.5
W przypadku, wyciagnięcia przez uczestnika z bryły lodu banknotu, zostanie on wymieniony w
punkcie konkursowym na właściwy voucher, który w terminie 18 - 19.11.2017 r. bedzie można
zrealizować w wybranych puntach handlowo – usługowych na terenie Galerii Tomaszów.
2.6
Zabronione jest używanie narzędzi takich jak: wiertarka, łom, piła etc.
§3
Nagrody

3.1
Ilość nagród jest ograniczona. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 100 voucherów o
wartości 20 zł oraz 60 voucherów o wartości 50zł.
3.2
Realizacja bonów otrzymanych w dniu 04.11 2017r odbywać się będzie w dniu 18.11.2017 w
godzinach 9:00 – 21:00 oraz w dniu 19.11.2017 w godzinach 10:00 – 20:00 w wybranych punktach
handlowo-usługowych na terenie Galerii Tomaszów. Lista punktów, w których będzie można
zrealizoważ bony, dołaczona zostanie do nagrody.
3.3
Zasady realizacji bonów regulować będzie odrębny regulamin dołaczony do nagrody.
§4
Ochrona danych osobowych
4.1.
Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji
oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach akcji.
Na potrzeby przeprowadzenia akcji prosprzedażowej Organizator utworzy doraźny zbiór danych
osobowych.
4.2.
Dane osobowe uczestników akcji przetwarzane będą w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania
nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzcy mogą zostać wykorzystane w celu
promocji akcji prosprzedażowej w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących osób
biorących udział w akcji.
4.3.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie będzie zawarte w formularzu,
który uczestnik Konkursu będzie zobowiązany podpisać.
4.4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub
innych danych osobowych.
4.5.
Przystępując do akcji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i video
powstałych podczas akcji pro sprzedażowej w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszej
akcji.
§5
Postanowienia końcowe
5.1.
W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie prawo do
interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
5.2.
Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje
Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie

pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Graj o pieniądze ukryte w lodzie” na adres: Show Group
Michał Milewski ul. Działkowa 2 09-400 Maszewo Duże.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej
rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer
telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.
5.3
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji prosprzedażowej bez podania przyczyny.
5.4.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
5.5.
Udział w akcji prosprzedażowej jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.

