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REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: ”CELUJ W  NAGRODY” 
  
1. Postanowienia ogólne  
a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „CELUJ W  NAGRODY” 
b) Organizator Konkursu i Fundator Nagród - Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest Creality 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310441 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 
Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON: 100546233, NIP: 7311986834. 

c) Zleceniodawca Konkursu - Odrzańskie Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gliwicach, adres siedziby: 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000378414, o kapitale zakładowym 11.400,000.00 złotych, NIP: 631-262-
73-15, REGON 241873490, będąca właścicielem Galerii Handlowej Odrzańskie Ogrody, położonej przy al. 
Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

d) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w galerii handlowej Odrzańskie Ogrody, al. Armii Krajowej 38, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

e) Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 07-26.09.2020 r., w godzinach 10.00-21.00, z zastrzeżeniem, że 
w dniu 26.09.2020 roku Finał Konkurs trwa do godz. 17.00 (nie później niż do 18.30). 
 

2. Definicje  
a) Konkurs - procedura oparta o mechanizm rywalizacji o Nagrodę odbywająca się w Centrum 

Handlowym w Okresie Konkursu - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której 
przyznanie nagród Uczestnikom Konkursu uzależnione od ich indywidualnych predyspozycji, 
zręczności i celności. 

b) Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie – sprzedaż towarów i usług 
uprawniających do udziału w Konkursie jest prowadzona na terenie Centrum od 7 września 2020 roku 
do 25 września 2020 roku w godzinach otwarcia pasażu handlowego, a w punktach sprzedaży 
otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia pasażu handlowego tego Centrum, przez cały 
czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, że w dniu 25 września 2020 roku okres sprzedaży 
zakończy się o godz. 20.50. Organizator zastrzega, iż, w przypadające w tym okresie niedziele objęte 
ustawowym ograniczeniem handlu na podstawie Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U.2019 poz. 466), tj. 13.09.2020 oraz 
20.09.2020 roku czynne są tylko niektóre sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie Centrum. 
Zakupy dokonane w punktach sprzedaży otwartych w tych dniach są brane pod uwagę w Konkursie. 

c) Centrum Handlowe – Galeria Handlowa Odrzańskie Ogrody, al. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-
Koźle. („Centrum Handlowe” lub „Centrum”). 

d) Zakup uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie („Zakup”) –– zakup dowolnych towarów lub 
usług udokumentowany dowodem lub dowodami zakupu, tj. paragonami lub fakturami VAT 
(wystawionymi na osobę fizyczną, „dowód zakupu”), dokonany w sklepach lub punktach usługowych 
Centrum Handlowego, z wyłączeniem zakupu takich towarów i usług jak: usługi bankowe, produkty i 
usługi kantoru (w tym wymiana walut), ksero, zakup leków, preparatów do początkowego żywienia 
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niemowląt, bilety komunikacji miejskiej, zakłady i kupony gier lub zakładów bukmacherskich, karty 
przedpłacone/bony podarunkowe oferowane przez Centrum jak i placówki handlowe i usługowe 
znajdujące się na terenie Centrum, wpłaty i wypłaty bankomatowe, zakup alkoholu, zakup artykułów 
tytoniowych, karty lub doładowania typu prepaid, transakcje zapłaty za indywidualne rachunki) - o 
wartości co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, dokonany w Okresie Sprzedaży 
uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie. Celem uczestniczenia w Konkursie – uczestnik 
zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji paragonów (faktur) w Punkcie Obsługi Konkursu. 
Uczestnikowi, który dokona w Okresie Sprzedaży Zakupu na kwotę: 
- od 50 zł do 149,99 złotych udokumentowanego maksymalnie 1 Dowodem Zakupu przysługuje 1 
możliwość wykonania Zadania Konkursowego 
- od 150 do 249,99 złotych udokumentowanego maksymalnie 2 Dowodami Zakupu przysługują 2 
możliwości wykonania Zadania Konkursowego 
- powyżej 250 złotych udokumentowanego maksymalnie 2 Dowodami Zakupu przysługują 3 
możliwości wykonania Zadania Konkursowego. 
Wielokrotność kwoty 250 złotych nie uprawnia do uzyskania kolejnych możliwości wykonania Zadania 
Konkursowego ponad 3 możliwości określone wyżej. 

e) Każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 3 rejestracji Dowodów Zakupów każdego dnia w trakcie 
całego czasu trwania Konkursu (Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie). 

f) Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane przy wejściu 
głównym na parterze (pasaż obok sklepu Reserved), w którym hostessy będą obsługiwać Uczestników 
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, czynne: 07-25.09.2020 w godzinach 10.00-21.00 w 
Okresie Konkursu oraz 26.09.2020 w godzinach 10.00-18.30 

g) Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5.  
h) Uczestnik lub Uczestnicy – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt. 3 

Regulaminu, biorące udział w Konkursie, 
i) Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub 

stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu,  

j) Regulamin lub Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin. 
 

3. Uczestnicy Konkursu  
a) W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 
16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

b) W Konkursie nie mogą brać udziału: 
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przystąpić do Konkursu 

w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 
 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej 

umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem 
Konkursu, ani osoby dla nich najbliższe, a także pracownicy  firmy P.A. NOVA Management 
Sp. z o. o. , P.A. NOVA SA oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób 
(rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa 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. 
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 pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie tego Centrum, pracownicy firmy 
sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie tego Centrum, hostessy zatrudnione przy 
obsłudze Konkursu, pracownicy techniczni świadczący usługi na terenie Centrum oraz 
członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz 
rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa 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. 

 osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum 
Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy i osoby 
świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby 
najbliższe, 

 osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum 
Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy i osoby 
świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich osoby 
najbliższe, 

 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej 
umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani osoby dla nich 
najbliższe, 

 inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Konkursie; 

 
4. Zasady Konkursu 

a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Konkursie 
powinna:  
- dokonać w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie Zakupu 
uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie,  
- następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu z Dowodem Zakupu uprawniającym do 
wzięcia udziału w Konkursie i zarejestrować się – paragony można rejestrować w dowolnym dniu w 
Okresie Konkursu, z zastrzeżeniem, że paragony muszą być z Okresu Sprzedaży uprawniającego do 
wzięcia udziału w Konkursie.  
- Po zarejestrowaniu dowodu zakupu oraz weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie 
przez hostessę lub hosta i zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem – każdy 
zarejestrowany Dowód Zakupu otrzymuje podpis/pieczątkę i jest wykluczony z ponownej rejestracji. 
- Uczestnikowi Konkursu po rejestracji Dowodu Zakupu przysługuje prawo do wzięcia udziału w 
zadaniu konkursowym w Konkursie. 

b) Zadanie konkursowe („Zadanie”) 
- Zadanie konkursowe jest formą rywalizacji sportowej i polega na dokonaniu celnego rzutu piłką do 
tuby o określonym kolorze, średnicy i przypisanej jej określonej liczbie punktów na stanowisku 
konkursowym znajdującym się obok Punktu Obsługi Konkursu. Skuteczność wykonania zadania 
konkursowego uzależniona jest od indywidualnych predyspozycji, zręczności i celności Uczestnika. 
- Uczestnik, w celu wykonania Zadania otrzymuje od hostessy trzy piłki. 
- Uczestnik w czasie wykonywania Zadania Konkursowego oddaje maksymalnie 3 rzuty w kierunku 
tub umieszczonych na stanowisku konkursowym. 
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- W czasie wykonywania Zadania Uczestnik nie może przekroczyć wyznaczonej linii. 
- Każda tuba oznaczona jest cyfrą oznaczającą ilość punktów do zdobycia za celne wrzucenie piłki do 
jej środka. Oznaczenia punktacji mogą być zmieniane w trakcie trwania Konkursu, natomiast zmiana 
musi nastąpić po godz. 21.00 danego dnia i przed godz. 10.00 kolejnego dnia, tak aby wszyscy 
Uczestnicy danego dnia oddawali rzuty do identycznie oznaczonych tub, tak aby szanse na zwycięstwo 
każdego z Uczestników były danego dnia równe. 
- Uczestnik ma za zadanie wykonać Zadanie w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 
30 sekund. Uczestnik samodzielnie decyduje o momencie (poprzez wciśnięcie guzika/klawisza 
wskazanego przez hostessę), w którym zegar rozpoczyna odliczanie czasu oraz samodzielnie 
zatrzymuje czas w ten sam sposób, nie wcześniej jednak niż po wyrzuceniu trzeciej, ostatniej piłki. 
- Rzut do tuby może nastąpić dowolną techniką tj. przykładowo: z góry lub z odbiciem o ziemię. 
- Efektem prawidłowo wykonanego Zadania jest uzyskanie przez Uczestnika określonej liczby 
punktów, która jest sumą punktów widocznych na tubach, do których wnętrza trafił Uczestnik w 
ramach maksymalnie trzech przysługujących mu rzutów. Za rzut lub rzuty, w których piłka nie 
wpadnie do żadnej tuby, Uczestnik otrzymuje 0 punktów. 
- Uczestnik musi wykonać Zadanie samodzielnie, własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich czy 
jakichkolwiek urządzeń. 
- Jeżeli Uczestnik przekroczy czas wyznaczony na wykonanie Zadania, wówczas do jego wyniku 
końcowego zaliczane są punkty z tub, do których wrzucił piłkę przed upływem czasu. 
- Jeżeli Uczestnik przekroczy linię, zbyt wcześnie zatrzyma zegar lub w inny sposób naruszy zasady 
Konkursu, przedstawiciel Organizatora może podjąć decyzję o anulowaniu uzyskanego wyniku i 
powtórnym wykonaniu Zadania Konkursowego lub dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie. 
- Zadanie konkursowe należy wykonać bezpośrednio po rejestracji Dowodu Zakupu w dniach 07-
25.09.2020 w godzinach pracy Punktu Obsługi Konkursu. 

c) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniający do wzięcia udziału  
w Konkursie do momentu odebrania Nagrody i podpisania protokołu odbioru Nagrody. W razie 
zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie - Uczestnikowi nie 
przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.  

d) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 
roku o grach hazardowych, (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).  

e) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, każdy 
Uczestnik Konkursu powinien:  

I. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić tę okoliczność;  
II. Zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych – udostępnić je hostessie lub hostowi. Podanie 
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu jest 
dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody. Uczestnik 
może również wyrazić zgodę na przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 
nr telefonu przez Zleceniodawcę Konkursu – w celach marketingowych. 
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5. Nagrody 

Nagrodami konkursowymi w Konkursie są: 
I. Nagrody codzienne: 

 –  karty podarunkowe o wartości 50 zł/każda do realizacji w wybranych sklepach na terenie 
Galerii Odrzańskie Ogrody.  Karty podarunkowe otrzymuje 10 Uczestników Konkursu, którzy 
wg dziennego rankingu zajmą miejsca od 1 do 10 (włącznie) – 170 nagród (10 nagród 
dziennie).   
- bilety do kina Helios o wartości 24 zł brutto/każdy do realizacji w kinie Helios w Galerii 
Odrzańskie Ogrody. Bilety do Kina otrzymuje 10 Uczestników Konkursu, którzy wg dziennego 
rankingu zajmą miejsca od 11 do 20 (włącznie) - 170 biletów (10 biletów dziennie). 
Nagrody codzienne można wygrać w dniach 07-25.09.2020 roku. 

II. Nagroda główna – 100 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda do realizacji w wybranych 
sklepach na terenie Galerii Odrzańskie Ogrody (łączna wartość nagrody głównej to 10.000,00 
zł – 1 nagroda). Nagrodę główną można wygrać podczas Finału w Galerii Odrzańskie Ogrody 
w dniu 26.09.2020 roku w godzinach wskazanych w pkt 6 niniejszego Regulaminu. 

III. Nagrody dodatkowe – 3 nagrody w postaci 10 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda do 
realizacji w wybranych sklepach na terenie Galerii Odrzańskie Ogrody (łączna wartość każdej 
z trzech Nagród dodatkowych to 1.000,00 zł). Nagrody dodatkowe można wygrać podczas 
Finału w Galerii Odrzańskie Ogrody w dniu 26.09.2020 roku w godzinach wskazanych w pkt 6 
niniejszego Regulaminu. 

IV. Lista sklepów, w których można zrealizować karty dostępna jest na stronie www.odrzanskie-
ogrody.pl. 

a) W przypadku, gdy w danym w dniu okresu Konkursu nie zostaną wydane wszystkie Nagrody 
Codzienne w ilości maksymalnej dla każdego dnia (20 sztuk) – nagrody te mogą przejść na kolejny 
dzień. 

b) Do  Nagrody Głównej w Konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna  
w wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie 
przekazana przez Organizatora  na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku 
dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika Konkursu, który otrzymał nagrodę), 
zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie Uczestnik Konkursu 
wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki 
na podatek dochodowy. Wartość Nagród Dodatkowych oraz Codziennych w konkursie jest zwolniona 
z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426). Podmiotem zapewniającym i 
wydającym nagrody jest Organizator. 

c) Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Codziennej z określonej uzależnione jest od trafności i 
szybkości wykonania zadania konkursowego danego dnia. 

d) Każdego dnia Organizator porówna wyniki, jakie osiągnęli tego dnia Uczestnicy. W rankingu pierwsze 
miejsce zajmie Uczestnik, który osiągnął największą liczbę punktów. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik 
osiągnie określoną liczbę punktów, wówczas o miejscu w rankingu zdecyduje czas – im szybciej 
wykonane zadanie, tym wyższe miejsce w rankingu. 

e) Przedstawiciel Organizatora najpóźniej następnego dnia roboczego w godz. 9.00-18.00 podejmie 
próbę kontaktu telefonicznego z Uczestnikami z miejsc 1-10 w rankingu na numer telefonu podany w 
czasie rejestracji Dowodu Zakupu. Warunkiem przyznania nagrody Uczestnikowi jest odebranie 
połączenia telefonicznego wykonanego przez Organizatora. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy 
próby kontaktu telefonicznego z określonym Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do Nagrody 
Codziennej.  
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f) Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co 
najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem 
telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę 
przeprowadzenia rozmowy przez Uczestnika, brak możliwości rozmowy z Uczestnikiem pod numerem 
telefonu wskazanym w zgłoszeniu (m.in. odebranie przez inną osobę). 

g) W sytuacji, w której żadna z trzech prób połączenia nie będzie udana, Organizator podejmie próbę 
kontaktu z kolejnym Uczestnikiem w rankingu, do wyczerpania się listy Uczestników w ramach 
rankingu. 

h) Jeden Uczestnik może odebrać maksymalnie 1 nagrodę za uczestnictwo w Konkursie danego dnia, 
nawet pomimo faktu, że wykonując Zadanie Konkursowe więcej niż raz uzyskał wyniki plasujące go 
na więcej niż jednym miejscu od 1 do 10 miejsca w rankingu. 

i) Uczestnik, który odebrał telefon, jest zobowiązany do zgłoszenia się po odbiór Nagrody w ciągu 5 dni 
roboczych - następujących po dniu, w którym odebrał telefon. Nagroda może zostać odebrana w 
Punkcie Obsługi Konkursu w czasie jego działania (w terminach wskazanych w punkcie 2 ppkt f) 
niniejszego regulaminu), a po zakończeniu Konkursu, tj. w terminie 28.09 – 02.10.2020r., w biurze 
Administracji Galerii Odrzańskie Ogrody w godzinach otwarcia biura tj. 9.00 – 17.00. 

j) W sytuacji, w której Uczestnik nie odbierze nagrody we wskazanym terminie, traci prawo do Nagrody, 
a Nagroda pozostaje własnością Fundatora. 

k) Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast 
Nagrody, ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie; 

l) Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie (w szczególności wykonania zadania), 
w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby; 

m) Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę; 
n) Nie ma możliwości zakupu Nagród; 
o) Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu. Organizator może poprosić o 

okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 
 
6. Finał Konkursu 
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 26.09.2020 roku w Centrum Handlowym w godz. 12.00-18.30, przy czym 
wykonanie Zadania finałowego będzie możliwe w godz. 12.00-16.00. 

a) Uczestnikami finału automatycznie zostają Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 5 w rankingu 
każdego dnia trwania Konkursu i odebrali telefon od przedstawiciela Organizatora z informacją o 
przejściu do Finału Konkursu, zgodnie z pkt. 5 e-g, uzyskali w ten sposób prawo do odbioru Nagrody 
codziennej oraz stawią się we wskazanym miejscu oraz o ustalonej godzinie w Centrum Handlowym 
w dniu finału. Oznacza to, że uczestnikami finału będzie maksymalnie 85 osoby. 

b) Każdy z Uczestników finału 1 raz wykona Zadanie konkursowe, opisane w pkt. 4b. Wynik, który uzyska, 
stanie się podstawą do zajęcia określonego miejsca w rankingu finałowym. 

c) W uzasadnionych sytuacjach Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu na wykonanie 
zadania finałowego do godz. 17.00. 

d) Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się o godz. 17.00, chyba że nastąpi konieczność przedłużenia czasu 
na wykonanie zadania finałowego (nie później jednak niż o godz. 18.30) na pasażu przy wejściu 
głównym do Galerii Odrzańskie Ogrody, na parterze, w pobliżu sklepu Reserved. 

e) Warunkiem odbioru Nagrody głównej i Nagród dodatkowych jest osobista obecność Uczestnika 
Finału w czasie ceremonii ogłoszenia wyników. Zadaniem Uczestnika, którego dane zostały wyczytane 
jest zasygnalizowanie swojej obecności w ciągu 30 sekund od momentu wyczytania jego danych, przy 
czym przez "zasygnalizowanie obecności" rozumie się podniesienie ręki lub okrzyk oraz na dodatkową 
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prośbę osoby prowadzącej ceremonię ponowne potwierdzenie obecności poprzez podniesienie ręki 
lub okrzyk. Uczestnik, który zasygnalizował swoją obecność, jest zobowiązany zgłosić się na scenę, na 
której odbywa się ceremonia, w ciągu 2 minut od momentu zasygnalizowania swojej obecności. 

f) Nagroda główna trafi do Uczestnika finału, który zajmie 1 miejsce w rankingu finałowym. Nagrody 
dodatkowe trafią do Uczestników finału, którzy zajmą miejsca od 2 do 4 w rankingu finałowym. 

g) Jeżeli Uczestnik finału, który zajął miejsce uprawniające do odbioru Nagrody głównej lub Nagród 
dodatkowych, nie będzie obecny na ceremonii ogłoszenia wyników, wówczas traci prawo do nagrody, 
a nagroda zostanie wręczona kolejnej osobie z rankingu finałowego. 

 
7. Zasady postępowania reklamacyjnego  

a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio 
w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 7 dni licząc od 
dnia zakończenia Konkursu. O terminowym wniesieniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego 
lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora. 

b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu: 
 imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego 

reklamację, 
 powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;  

c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone 
w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 7 lit b) Regulaminu;  

d) Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 
przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O 
zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla 
pocztowego);  

e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest 
konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 
8. Postanowienia końcowe  

a) Organizator Konkursu ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a także ma prawo  odmówić 
przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu, w stosunku do którego powziął uzasadnione 
podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów 
Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, dokonywania fikcyjnych Zakupów 
uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) lub 
działań sprzecznych z prawem - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego 
dokonanie naruszeń.  

b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie do wglądu dla Uczestników Konkursu:   
- w Punkcie Obsługi Konkursu  w czasie jego funkcjonowania,  
- w biurze Administracji Galerii Odrzańskie Ogrody i siedzibie Organizatora w trakcie trwania 

Konkursu (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17:00),  
- na stronie www.odrzanskie-ogrody.pl w trakcie trwania Konkursu 

c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu zawarte 
w niniejszym Regulaminie, oraz wyraża zgodę na: 

a. przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w trakcie procesu rejestracji w celu 
przeprowadzenia Konkursu przez jego Organizatora, 
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d) Z Konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione 
podejrzenie, iż podali nieprawdziwe dane osobowe. 

e) Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika 
Konkursu.  

f) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
9. Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - CREALITY Sp. z o.o.,  
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87/8.  Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy 
za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@creality.pl i/lub pod numerem telefonu: 790 312 
000. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).  
 
Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty i organy upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. 
– właściciel Centrum Handlowego. 
 
W odniesieniu do Uczestników Konkursu, dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo 6 
miesięcy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń.  Dane osobowe laureatów są przetwarzane przez 
okres 5 lat liczony od roku zakończenia Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie, nie później niż do upływu terminów przedawnienia i wskazanych w przepisach o 
archiwizacji. Dane osobowe nie są profilowane. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO, czyli przepisy prawa: ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie 
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20). Podstawą prawną 
przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli 
prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na organizacji Konkursu i wykonania 
zobowiązań z tego wynikających, w tym podatkowych i sprawozdawczych oraz art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można 
wycofać w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych dokonane przed jej cofnięciem. 
 
Uczestnicy Konkursu mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu. 


