
REGULAMIN KONKURSU 
”Zrób zakupy i zadbaj o zdrowie i urodę” 

1.   Konkurs	  jest	  organizowany	  na	  terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  Konkurs	  będzie	  przeprowadzony	  na	  
terenie	  Centrum	  Handlowego	  Kociewie	  w	  Starogardzie	  Gdańskim	  przy	  ul.	  Lubichowskiej	  14,	  83-‐‑200	  
Starogard	  Gdański	  (dalej:	  CH	  Kociewie”)	  i	  będzie	  ogłaszany	  na	  stronie	  internetowej	  www.chkociewie.pl	  

2.   Organizatorem	  konkursu	  jest	  Centrum	  Handlowe	  Kociewie	  w	  Starogardzie	  Gdańskim,	  przy	  ul.	  Lubichowskiej	  
14.	  

3.   Fundatorami	  Nagród	  w	  Konkursie	  są	  Takko	  Fashion	  Polska	  Sp.	  z	  o.o.,	  Deichmann-‐‑obuwie	  Sp.	  z	  o.o.,	  Sklep	  
Zoologiczny	  ZooBajka	  Jolanta	  Olszewska;	  Studio	  Urody	  Monika	  Pióro,	  Szkoła	  Tańca	  Esta	  Fiesta	  Anna	  Biernat,	  
Avon,	  Mawo	  s.c.,	  Mydlarnia	  u	  Franciszka	  w	  Starogardzie	  Gdańskim,	  Maciej	  Ciechanowski	  psychodietetyk,	  
Przedsiębiorstwo	  Malachit	  Zdzisława	  Ropińska,	  Centrum	  GSM	  Marcin	  Czapiewski,	  Champion	  Polska	  Sp.	  z	  o.o.	  
Sp.	  k.	  

4.   Z	  zastrzeżeniem	  ust.	  5	  poniżej,	  Uczestnikiem	  Konkursu	  może	  być	  każda	  osoba	  fizyczna,	  zamieszkująca	  na	  
terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej	  na	  pobyt	  stały	  lub	  tymczasowy,	  która	  na	  dzień	  zgłoszenia	  się	  do	  
Konkursu	  będzie	  miała	  ukończone	  18	  lat	  (osoba	  pełnoletnia).	  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.	  	  

5.   W	  Konkursie	  nie	  mogą	  brać	  udziału	  pracownicy	  Organizatora,	  jak	  również	  podwykonawcy	  wykonujący	  dla	  
Organizatora	  czynności	  i	  usługi	  związane	  z	  Konkursem.	  W	  Konkursie	  nie	  mogą	  również	  brać	  udziału	  
podmioty	  prowadzące	  działalność	  na	  terenie	  CH	  Kociewie	  (Najemcy)	  oraz	  pracownicy	  zatrudnieni	  w	  tych	  
podmiotach	  (Najemców),	  a	  także	  osoby	  świadczące	  na	  rzecz	  tych	  podmiotów	  stałą	  pracę	  na	  podstawie	  innej	  
niż	  umowa	  o	  pracę.	  	  

6.   Czas	  trwania	  Konkursu	  obejmuje	  dzień	  08.09.2018r.	  	  	  
7.   Regulamin	  Konkursu	  dostępny	  będzie	  przez	  cały	  czas	  trwania	  Konkursu	  na	  stronie	  CH	  Kociewie	  

(www.chkociewie.pl)	  	  
8.   Organizator	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  w	  każdym	  czasie	  postanowień	  niniejszego	  regulaminu,	  w	  

szczególności	  w	  przypadku	  zmian	  przepisów	  prawa	  lub	  innych	  nieprzewidzianych	  zdarzeń́	  mających	  istotny	  
wpływ	  na	  przeprowadzenie	  konkursu.	  

9.   Zgłoszenie	  udziału	  w	  Konkursie	  oznacza	  akceptację	  jego	  zasad	  przedstawionych	  w	  niniejszym	  Regulaminie.	  	  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1.   W	  Konkursie	  mogą	  wziąć	  udział	  osoby,	  o	  których	  mowa	  w	  §	  1	  ust.	  4,	  które	  w	  dniu	  08.09.2018r.	  do	  godz.	  
20:00	  dokonają	  zakupów	  w	  jednym	  z	  wybranych	  sklepów	  lub	  punktów	  usługowych	  na	  terenie	  Centrum	  
Handlowego	  Kociewie	  na	  kwotę	  co	  najmniej	  50	  złotych	  oraz	  dokonają	  zgłoszenia	  się	  do	  udziału	  w	  Konkursie	  
poprzez	  pobranie	  i	  wypełnienie	  stosownego	  formularza	  otrzymanego	  podczas	  zakupów.	  Formularz	  zawiera	  
listę	  nagród,	  z	  której	  Uczestnik	  musi	  wybrać	  jedną	  nagrodę,	  którą	  chce	  wygrać	  jak	  i	  zadanie	  konkursowe	  
polegające	  na	  dokończeniu	  zdania:	  „Mój	  sposób	  na	  zachowanie	  zdrowia	  i	  urody	  to:..”	  .	  

2.   Potwierdzeniem	  faktu	  dokonania	  zakupów	  na	  warunkach	  uprawniających	  do	  wzięcia	  udziału	  w	  Konkursie	  
będzie	  paragon	  fiskalny	  na	  kwotę	  min.	  50	  PLN,	  	  wydany	  przez	  sklepy	  na	  terenie	  CH	  Kociewie,	  biorące	  udział	  
w	  Konkursie:	  Rossmann,	  Deichmann,	  Takko	  Fashion,	  Sklep	  Zoologiczny	  ZooBajka,	  Studio	  Urody	  Monika	  
Pióro,	  Szkoła	  Tańca	  Esta	  Fiesta,	  Sklep	  Powidło,	  stoisko	  e-‐‑papierosy,	  stoisko	  GSM,	  Bijou.	  	  

3.   Paragonów	  na	  mniejsze	  kwoty	  nie	  można	  łączyć	  celem	  uzyskania	  kwoty	  minimalnej,	  o	  której	  mowa	  w	  ust	  1.	  	  
4.   Jeden	  paragon	  na	  kwotę	  co	  najmniej	  50	  zł	  uprawnia	  do	  wzięcia	  jeden	  raz	  udziału	  w	  Konkursie,	  to	  jest	  do	  

otrzymania	  jednego	  formularza	  zgłoszeniowego.	  
5.   Jedna	  osoba	  jest	  uprawniona	  do	  jednokrotnego	  wzięcia	  udziału	  w	  Konkursie.	  
6.   Wypełnione	  zgłoszenia	  do	  konkursu	  (formularze	  otrzymane	  wraz	  numerem	  rachunku	  powyżej	  50	  PLN)	  

należy	  wrzucić	  do	  specjalnie	  oznaczonej	  skrzynki,	  znajdującej	  się	  na	  holu	  CH	  Kociewie.	  	  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.   Uczestnik,	  który	  zrobił	  zakupy	  na	  co	  najmniej	  50	  złotych	  otrzyma	  formularz	  uprawniający	  go	  do	  wzięcia	  
udziału	  w	  Konkursie.	  	  

2.   Pod	  uwagę	  będą	  brane	  wyłącznie	  prawidłowo	  wypełnione	  formularze,	  co	  oznacza,	  że	  Uczestnik:	  

•   Dokona	  wyboru	  jednej	  nagrody	  
•   Odpowie	  na	  pytanie	  konkursowe:	  Mój	  sposób	  na	  zachowanie	  zdrowia	  i	  urody	  to:..”	  	  	  
•   Wpisze	  swoje	  dane:	  imię,	  nazwisko,	  dane	  do	  kontaktu	  (telefon,	  mail).	  Dane	  te	  będą	  służyć	  do	  

kontaktu	  organizatora	  z	  uczestnikiem	  konkursu.	  Formularze	  nie	  podpisane,	  anonimowe	  nie	  będą	  
zakwalifikowane	  do	  konkursu.	  

•   Wpisze	  numer	  paragonu	  wraz	  z	  nazwą	  sklepu,	  w	  którym	  dokonał	  zakupu.	  	  
•   Naruszenie	  przez	  uczestnika	  konkursu	  któregokolwiek	  z	  warunków	  konkursu	  oznaczać	  będzie	  nie	  

zakwalifikowanie	  formularza	  do	  konkursu	  lub	  utratę	  prawa	  do	  nagrody. 



III. NAGRODY  

1.   	  Nagrody	  w	  Konkursie	  (dalej:	  „Nagrody”): 

•   Zabieg	  intensywnie	  nawilżający	  na	  twarz	  –	  bon	  do	  wykorzystania	  w	  Studio	  Urody	  Monika	  Pióro.	  Wartość	  
nagrody	  –	  50	  PLN.	  Ilość	  nagród:	  1	  

•   Zakupy	  ze	  stylistką	  –bon	  o	  wartości	  250	  PLN	  do	  wykorzystania	  w	  sklepie	  TAKKO	  Fashion..	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Bon	  o	  wartości	  100	  zł	  na	  zakupy	  w	  Deichmann.	  Ilość	  nagród:	  2	  
•   Zestaw	  kosmetyków	  pielęgnacyjnych	  Avon	  o	  wartości	  250	  zł	  –	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Koszyk	  ze	  stali	  nierdzewnej	  do	  gotowania	  warzyw	  na	  parze	  –	  nagroda	  od	  Sklepu	  Powidło.	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Zestaw	  kosmetyków	  pielęgnacyjnych	  z	  serii	  zapachów	  guava	  od	  Mydlarni	  u	  Franciszka.	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Bon	  o	  wartości	  80	  zł	  na	  zakupy	  w	  Mydlarni	  u	  Franciszka.	  Ilośc	  nagród:	  1	  
•   Karnet	  4	  wejść	  na	  zajęcia	  Zumba	  i	  Salsation-‐‑	  60	  PLN	  do	  Esta	  Fiesta.	  Ilośc	  nagród:	  1	  
•   Karnet	  4	  wejść	  na	  Kangoo	  Jumps	  -‐‑	  70	  PLN	  do	  Esta	  Fiesta.	  Ilośc	  nagród:	  1	  
•   Konsultacja	  z	  Dietetykiem	  -‐‑	  voucher	  na	  pierwszą	  wizytę.Wartość	  nagrody:	  100	  PLN	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Spersonalizowany	  dwutygodniowy	  plan	  żywieniowy	  –	  Wartość	  nagrody:	  300	  PLN.	  Ilośc	  nagród:	  1	  
•   Srebrny	  łańcuszek	  celebrytka	  od	  Biżuterii	  Bijou	  –	  Wartość	  nagrody	  50	  PLN.	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Powerbank	  do	  smartfonów	  –	  Wartość	  nagrody	  –	  xxx	  PLN	  Ilość	  nagród:	  1	  
•   Bon	  o	  wartości	  50	  PLN	  do	  wykorzystania	  na	  stoisku	  GSM.	  Ilość	  nagród:	  3	  
•   Karta	  Stałego	  Klienta	  do	  ZooBajki	  (uprawniająca	  do	  stałej	  5%	  zniżki	  w	  sklepie	  ZooBajka)	  Ilość	  nagród:	  5	  
•   Kupon	  Podarunkowy	  do	  ZooBajki	  (bon	  o	  wartości	  50	  PLN	  do	  wykorzystania	  w	  sklepie	  ZooBajka)	  Ilość	  

nagród:	  3	  

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA  

1.   Jury	  powołane	  przez	  organizatora,	  spośród	  przekazanych	  formularzy	  wyłoni	  laureatów	  konkursu.	  
2.   Odpowiedzi	  Uczestników	  Konkursu	  na	  zadane	  pytanie	  konkursowe:	  „Mój	  sposób	  na	  zachowanie	  zdrowia	  i	  

urody	  to:..”	  	  Zadanie	  konkursowe	  będzie	  oceniane	  przez	  Komisję	  według	  kryteriów	  pomysłowości,	  
oryginalności,	  literackości	  tekstu.	  

3.   Zwycięzcy	  zostaną	  poinformowani	  telefonicznie	  o	  wygranej.	  
4.   Jury	  ma	  prawo	  do	  wytypowania	  dodatkowych	  nagród,	  jak	  i	  również	  prawo	  do	  nieprzyznania	  nagród.	  
5.   Decyzja	  jury,	  co	  do	  wskazania	  laureatów	  konkursu	  oraz	  przyznania	  im	  nagród	  jest	  ostateczna.	  
6.   Nagrody	  nie	  podlegają	  zamianie	  na	  inne	  nagrody,	  ani	  na	  ich	  równowartość	  pieniężną.	  
7.   Nagrody	  będą	  do	  odbioru	  jedynie	  osobiście	  w	  wyznaczonym	  przez	  organizatora	  terminie.	  
8.   Wskutek	  nieodebrania	  Nagrody	  w	  wyznaczonym	  czasie,	  Zwycięzca	  Konkursu	  traci	  prawo	  do	  otrzymania	  

Nagrody.	  	  
9.   Uczestnik	  Konkursu	  powinien	  zachować	  paragon	  fiskalny	  celem	  przedstawienia	  ich	  Komisji	  podczas	  

odbierania	  nagrody.	  	  

V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU  

1.   Uczestnicy	  Konkursu,	  podając	  swoje	  dane	  osobowe,	  wyrażają	  zgodę	  i	  upoważniają	  Organizatorów	  do	  
przetwarzania	  tych	  danych	  osobowych	  dla	  celów	  organizacji	  Konkursu,	  wydania	  przyznanej	  Nagrody	  oraz	  
innych	  prawnie	  usprawiedliwionych	  celów	  Organizatorów. 

2.   Uczestnikom	  Konkursu	  przysługuje	  prawo	  wglądu	  do	  swoich	  danych	  osobowych,	  prawo	  poprawy	  treści	  
swoich	  danych	  osobowych	  oraz	  prawo	  żądania	  zaprzestania	  przetwarzania	  ich	  danych	  osobowych.	  	  

3.   Przekazanie	  danych	  osobowych	  przez	  Użytkownika	  ma	  charakter	  dobrowolny,	  ale	  jest	  konieczne	  do	  wzięcia	  
udziału	  w	  Konkursie.	  Użytkownik	  ma	  w	  każdej	  chwili	  prawo	  do	  uzyskania	  informacji	  o	  treści	  
przetwarzanych	  danych	  oraz	  prawo	  ich	  poprawiania	  i	  usunięcie	  o	  ile	  jest	  to	  zgodne	  z	  obowiązującymi	  
przepisami	  prawa.	  	  

4.   Organizatorzy	  informują,	  iż	  podane	  dane	  osobowe	  będą	  przetwarzane	  zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  
1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (Dz.U.	  Nr	  133,	  poz.	  883	  z	  późn.	  zm).	  

5.   Zgłoszenie	  udziału	  w	  Konkursie	  jest	  jednoznaczne	  z	  wyrażeniem	  przez	  Uczestnika	  zgody	  na	  nieodpłatne,	  
utrwalenie,	  wykorzystanie	  i	  powielanie	  zdjęć	  oraz	  nagrań	  video	  wykonanych	  podczas	  realizacji	  Konkursu	  
jak	  i	  odbierania	  nagród	  bez	  konieczności	  każdorazowego	  ich	  zatwierdzania,	  wyłącznie	  w	  celu	  promocji	  
konkursu	  przez	  Organizatora.	  	  

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1.   Wszelkie	  reklamacje	  dotyczące	  przebiegu	  Konkursu,	  w	  szczególności	  przyznawania	  Nagród,	  mogą	  być	  
składane	  na	  adres	  Organizatora	  na	  piśmie	  w	  terminie	  do	  7	  dni	  od	  daty	  zakończenia	  konkursu	  pod	  rygorem	  
utraty	  prawa	  do	  zgłoszenia	  reklamacji.	  Adres	  Organizatora	  został	  wskazane	  w	  punkcie	  I	  ust.	  1	  Regulaminu.	  	  



2.   Za	  datę	  wniesienia	  reklamacji	  uważa	  się	  datę	  jej	  dotarcia	  na	  adres	  Organizatora.	  	  
3.   Reklamacja	  powinna	  zawierać	  imię	  i	  nazwisko	  oraz	  adres	  zamieszkania	  i	  adres	  mailowy	  składającego	  

reklamację,	  wraz	  z	  dokładnym	  opisem	  wskazującym	  na	  powód	  reklamacji.	  	  
4.   Organizator	  w	  terminie	  21	  (słownie:	  dwadzieścia	  jeden)	  dni	  od	  otrzymania	  reklamacji	  rozpatrzy	  zgłoszoną	  

reklamację	  i	  pisemnie	  poinformuje	  zgłaszającego	  ją	  o	  zajętym	  stanowisku.	  	  
5.   Organizatorzy	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  działania	  osób	  trzecich,	  uniemożliwiające	  wzięcie	  udziału	  

w	  Konkursie	  przez	  jego	  Uczestników.	  	  
6.   Organizatorzy	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  podanie	  przez	  Uczestników	  nieprawdziwych	  danych	  lub	  

danych	  osoby	  trzeciej.	  Podanie	  nieprawdziwych	  danych	  lub	  danych	  osoby	  trzeciej	  skutkuje	  utrata	  prawa	  do	  
nagrody.	  	  

7.   Organizatorzy	  nie	  ponoszą	  odpowiedzialności	  za	  powstałe	  szkody	  spowodowane	  podaniem	  
nieprawdziwych	  danych	  przez	  Uczestnika	  Konkursu.	  	  

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.   Organizator	  ma	  prawo	  w	  każdym	  momencie	  trwania	  Konkursu	  wykluczyć	  z	  udziału	  w	  nim	  Uczestnika	  
Konkursu,	  w	  szczególności	  odmówić	  mu	  przyznania	  Nagrody,	  jeżeli	  podjął	  w	  stosunku	  do	  niego	  uzasadnione	  
podejrzenie	  działalności	  sprzecznej	  z	  Regulaminem.	  	  

2.   Odpowiedzialność	  Organizatora	  wobec	  Uczestników	  Konkursu	  w	  żadnym	  przypadku	  nie	  przekroczy	  
wartości	  i	  liczby	  nagród	  określonych	  w	  Regulaminie	  i	  obejmuje	  wyłącznie	  winę	  umyślną.	  	  

3.   Odpowiedzialność	  Organizatora	  ogranicza	  się	  do	  wydania	  nagrody	  zgodnie	  z	  warunkami	  Regulaminu.	  	  
4.   Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  niemożność	  odbioru	  lub	  nieodebranie	  nagrody	  przez	  

Zwycięzcę	  Konkursu	  z	  jakiejkolwiek	  przyczyny,	  z	  wyjątkiem	  zawinionej	  przez	  Organizatora	  lub	  osoby,	  za	  
działania	  i	  zaniechania	  której	  Organizator	  odpowiada.	  	  

5.   Organizator	  nie	  ponosi	  odpowiedzialności	  za	  wady	  nagród	  wynikłe	  z	  winy	  producenta.	  	  
6.   Regulamin	  jest	  jedynym	  dokumentem	  określającym	  zasady	  udziału	  w	  Konkursie.	  W	  kwestiach	  

nieuregulowanych	  Regulaminem	  stosuje	  się	  przepisy	  Kodeksu	  Cywilnego.	  	  
7.   Wiążącą	  moc	  prawną	  mają	  wyłącznie	  postanowienia	  niniejszego	  Regulaminu	  a	  materiały	  reklamowe	  i	  

promocyjne	  Konkursu	  mają	  jedynie	  charakter	  informacyjny.	  	  
8.   Organizator	  Konkursu	  zastrzega	  sobie	  prawo	  zmiany	  nagród	  i	  terminów	  rozstrzygnięcia	  konkursu,	  a	  nawet	  

odwołania	  w	  przypadku	  zdarzeń	  losowych,	  w	  tym	  siły	  wyższej.	  	  
9.   Niniejszy	  Konkurs,	  którego	  warunki	  zostały	  określone	  przez	  Organizatora	  nie	  jest	  "grą	  losową",	  "loterią	  

fantową",	  "zakładem	  wzajemnym"	  ani	  "loterią	  promocyjną",	  których	  wynik	  zależy	  od	  przypadku	  w	  
rozumieniu	  art.	  2	  ustawy	  z	  dnia	  19	  listopada	  2009	  r.	  o	  grach	  hazardowych	  (Dz.	  U.	  Nr	  2009	  r.	  Nr	  201	  poz.	  
1540).	  	  

 


