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REGULAMIN KONKURSU „PĄCZKOZJADACZE” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Pączkozjadacze”, zwanych w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest 

właściciel galerii handlowej Galeria Galena – firma Galeria Galena Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach (44-

100) przy ul. Górnych Wałów 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000374190 

(„Organizator”) 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu 

w całości.  

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs odbędą się w dniu 4.02.2016 r. w godzinach 17.30 – 19.00.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W Konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca 

polskie obywatelstwo, z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego 

wyrażoną na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA 

Management Sp. z o. o. , P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział 

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych  

i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Galena. Za pracowników uważa się wszelkie osoby 

wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej 

niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własną odpowiedzialność.  

4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w Biurze Konkursu w dniu 04.02.3016 w godzinach 17.00 – 

17.30 na placu przy wejściu głównym do Galerii Galena. 

5. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.   

6. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko oraz miejsce 

zamieszkania) w środkach przekazu (internet, prasa).  

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku utrwalonego podczas Konkursu w 

materiałach informacyjnych o Konkursie oraz kampaniach promocyjnych Galerii Galena.   

8. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych 

Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu, zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych 

zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu powyższej ustawy – Organizator. Uczestnik ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania 

usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Konkursu jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Konkursie.  

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.  

 

 

 



 

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Ilość pączków do zjedzenia: 5 sztuk. Pączki zostaną dostarczone przez Organizatora.  

2. Na czas Konkursu każdy Uczestnik otrzyma butelkę wody niegazowanej o pojemności 0,5 l.  

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który w najkrótszym czasie zje 5 pączków i poinformuje o tym 

poprzez podniesienie do góry ręki.  

4. Prawidłowy przebieg Konkursu nadzorować będzie Komisja powołana przez Organizatora.  

5. W Konkursie może wystartować maksymalnie 30 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Konkurs odbywać się będzie w turach po maksymalnie 4 zawodników, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

6. W przypadku uzyskania dwóch lub większej ilości takich samych czasów, Organizator zastrzega sobie 

prawo do przeprowadzenia dogrywki.  

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję.  

8. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące.  

 

V. NAGRODY 

1. Zwycięzca otrzyma tytuł Najszybszego Pączkozjadacza Galerii Galena 2016, dyplom, komplet gadżetów 

Galerii Galena oraz nagrodę w postaci bonu na zakupy w Carrefour o wartości 200 zł.  

2. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w Konkursie nie przekracza kwoty 760 

zł brutto (zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i tym samym 

nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od wygranych w konkursach. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Galena oraz na 

stronie www.galeriagalena.pl   

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty Konkursu. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia 

reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, terminu i 

miejsca publikacji Regulaminu oraz ogłoszenia wyników. 

5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

7. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Regulaminu będą rozpoznawane przez rzeczowo i 

miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
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Załącznik nr 1 
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Ja, niżej podpisany(a):  
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto): 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………… 
Nr telefonu: ………………………………………………….. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…… 
 
Oświadczam, że biorę udział w Konkursie „Pączkozjadacze” na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz że 
stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Konkursie.  
 
Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg, czy 
roszczeń na drodze sądowej za szkody, czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi 
zdarzeniami w czasie trwania Konkursu. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu oraz zasad fair play 
wobec innych uczestników.  
 
…………………………………………….…… 
Data i czytelny podpis Uczestnika* 
 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatora, zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. 
 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika* 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji 
handlowych wysyłanych przez Galeria Galena Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, 
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, 
poz.1204, z Galeria Galena Sp. z o.o. w powyższych celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis Uczestnika 
 
 
 
 
 
* - oświadczenie obowiązkowe 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Ja, niżej podpisany(a):  
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto): 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………… 
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………….….. 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…… 
 
Oświadczam, że udzielam zgody na udział mojego dziecka imię i nazwisko: …………………………………………………….... 
w Konkursie „Pączkozjadacze”. Oświadcza, że biorę odpowiedzialność za udział mojego dziecka w Konkursie 
oraz że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na wzięcie udziału w Konkursie.  
 
Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg, czy 
roszczeń na drodze sądowej za szkody, czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi 
zdarzeniami w czasie trwania Konkursu. Zobowiązuję się, że moje dziecko będzie przestrzegało Regulamin oraz 
zasady fair play wobec innych uczestników.  
 
…………………………………………….…… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika* 
 
 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka 
w bazie danych Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania 
ich usunięcia. 
 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika* 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji 
handlowych wysyłanych przez Galeria Galena Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, 
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, 
poz.1204, z Galeria Galena Sp. z o.o. w powyższych celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
 
……………………………….………………… 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 
 
 
 
 
* - oświadczenie obowiązkowe 
 


