REGULAMIN KONKURSU
RANDKA W CIEMNO
w Centrum Handlowym Galeria Tomaszów

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Randka w
Ciemno” (dalej „Konkurs”), który odbywa się na terenie centrum handlowego Galeria Tomaszów, ul. Warszawska
1, Tomaszów Mazowiecki (dalej "Galeria").
2. Organizatorem Konkursu jest Promostrada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Pańska 7 lok. 42, 00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000502880, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 524-276-77-07, REGON
147153764, działająca na zlecenie ACE3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
00-803, przy ul. Al. Jerozolimskie 56C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467074, NIP 7010387961.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie pasażu Galerii, w dniu 10 lutego 2018 w godzinach 13:00-19:00.
4. Regulamin określający zasady udziału w Konkursie będzie dostępny do wglądu w miejscu przeprowadzania
Konkursu oraz na stronie internetowej www.chgaleriatomaszow.pl .

§2
UCZESTNICY
1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które nie później niż w dniu przeprowadzenia Konkursu
ukończą 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 36 osób, podzielonych na 6 grup, po 6 osób każda.
3. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, dokonują zgłoszenia mailowego na adres
randka@promostrada.pl l lub telefonicznego na nr +48 881 945 978 w terminie od 3 do 8 lutego 2018,
podając w zgłoszeniu: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz
informację, czy w ramach przeprowadzonego konkursu preferują udział jako wybierający/-a czy
wybierany/-a.
4. Dane osobowe zebrane podczas konkursu są wykorzystywane tylko na potrzeby konkursu. Po
zakończeniu konkursu całość zostanie zniszczona przez Organizatora, który jest odpowiedzialny za w/w
dane.
5.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Organizator dokona podziału zgłoszonych osób na 6 grup po 6 osób każda, zgodnie z następującymi
zasadami:

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

a) W 3 z 6 grup rolę osoby wybierającej pełnić będzie kobieta, natomiast osobami wybieranymi będą
mężczyźni. W pozostałych 3 grupach podział będzie odwrotny.
b) Grupa numer 1 weźmie udział w Konkursie w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 13:00, grupa nr 2 w
dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 14:00, grupa nr 3 w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 15:00, grupa
nr 4 w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 16:00, grupa nr 5 w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 17:00,
a grupa nr 6 w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 18:00. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do
stanowiska konkursowego na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu dla danej grupy.
c) Przypisanie uczestnika do danej grupy nastąpi na podstawie jego wieku: osoby najstarsze zostaną
przypisane do grup nr 1 i 2, a osoby najmłodsze do grup nr 5 i 6.
d) Organizator poinformuje uczestników o przypisaniu do danej grupy telefonicznie i mailowo do dnia 9
lutego.
Osoba odgrywająca rolę wybierającego/wybierającej przygotowuje 4 pytania, które będzie mogła zadać
każdej z osób wybieranych. Osoby pełniące rolę wybieranych zobowiązane są do odpowiedzi na każde z
pytań w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
Poza odpowiedziami na pytania, osoby wybierane otrzymają do wykonania przygotowane przez
Organizatora 4 zadania, na których realizację będą miały od 2 do 5 minut.
Osoba wybierająca po każdych 2 pytaniach/zadaniach wybiera spośród osób wybieranych 1
osobę, która kończy udział w Konkursie. Kolejne osoby wybierane kontynuują odpowiedź na pytania i
realizację zadań.
W momencie, w którym po stronie osób wybieranych pozostanie tylko 1 osoba, Konkurs dla danej grupy
uczestników zostaje zakończony, a wybrana w ten sposób para (wybierający/-a oraz 1 osoba wybierana)
otrzymuje od Organizatora nagrodę – voucher do kina oraz voucher do kawiarni. Nagród nie można
wymienić na inne oraz nie podlegają wymianie na gotówkę.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zasad
kultury osobistej oraz stosowania się do poleceń osoby prowadzącej Konkurs.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób nie stosujących się do
postanowień Regulaminu w każdym czasie i bez uzasadnienia.
Organizator zastrzega, że w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń niż miejsc dla Uczestników Konkursu, w
Konkursie będą mogły wziąć udział osoby wyłonione spośród publiczności (Klientów Galerii) w czasie
Konkursu.
§4
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu, zawierające, co najmniej imię, nazwisko i adres do
korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstaw reklamacji należy przygotować w formie
pisemnej i przesłać na adres Organizatora listem poleconym w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu.
2. Organizator wyśle odpowiedź w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania listu poleconego na
adres podany przez Klienta w reklamacji.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z
zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić uczestników Konkursu ich praw nabytych na podstawie niniejszego
Regulaminu.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc
prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora
Konkursu.

