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REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJCIEKAWSZĄ MEGAPISANKĘ I KONKURSU 

NA NAJCIEKWSZE ŻYCZENIA WIELKANOCNE  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Plebiscytu na najciekawszą Megapisankę i Konkursu na najciekawsze życzenia 

wielkanocne, zwane w dalszej części Regulaminu „Plebiscytem” i „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 KRS pod numerem 0000374190 („Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Plebiscytu i Konkursu. 

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

Regulaminu w całości.  

 

II. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU I KONKURSU 

1. Plebiscyt i Konkurs rozpoczynają się w dniu 12.03.2016 r. o godz. 15.00, a kończy w dniu 25.03.2016 r.  

o godz. 21.00. 

 

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ 

1. W Plebiscycie i Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba posiadająca polskie 

obywatelstwo, dokonująca zakupów w sklepach zlokalizowanych w galerii handlowej Galeria Galena 

(„Galeria Galena”) w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 59 w dniach 12-25.03.2016, z wyjątkiem osób 

określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W Plebiscycie i 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 Akcji Prosprzedażowej, 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. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również danych 

przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Plebiscycie i Konkursie, w bazie danych 

Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Plebiscytu  

i Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach 

marketingowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Plebiscytu  

i Konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej 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 Plebiscytu i Konkursu jest jednoznaczne  

z rezygnacją z udziału w Plebiscycie i Konkursie.  

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

osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie i Konkursie. Za dane osobowe Organizator 

przyjmuje: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), nr telefonu oraz adres e-mail.  
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IV. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU I KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie i Konkursie należy dokonać w dniach 12-25.03.2016 na terenie Galerii 

Galena zakupów za min. 10 zł udokumentowanych paragonem lub paragonami. Na podstawie tych 

samych paragonów Uczestnicy mogą wziąć udział zarówno w Plebiscycie, jak w Konkursie.  

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką 

lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Plebiscycie i Konkursie mogą brać udział tylko paragony 

dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.  

W Plebiscycie i Konkursie nie mogą brać udziału paragony dokumentujące zakup dokonany kartą 

podarunkową lub bonem podarunkowym.    

3. Paragony podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie Galerii Galena Punkcie Konkursowym 

(„Punkt”), który czynny jest w terminie 12 marca w godzinach 15.00-21 oraz 13-25 marca w godzinach 

otwarcia galerii handlowej Galena (poniedziałek – sobota 9.00-21.00, niedziela 10.00-20.00). Punkt 

zlokalizowany jest na pasażu obok wejścia głównego do galerii. Przedstawione przez Uczestników 

paragony zostaną opieczętowane. 

4. Plebiscyt polega na głosowaniu na najciekawszą Megapisankę prezentowane na placu przy wejściu 

głównym do Galerii Galena.  

a) Megapisanki biorące udział w Plebiscycie zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych z 

Jaworzna w dniu 12 marca 2016. Lista szkół, których Megapisanki zostają poddane głosowaniu 

przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

b) Aby wziąć udział w Plebiscycie, należy dokonać w dniach 12-25.03.2016 na terenie Galerii Galena 

zakupów za min. 10 zł udokumentowanych paragonem lub paragonami. Za każde 10 zł 

udokumentowane paragonem Uczestnik otrzyma 1 Kupon, który jest ekwiwalentem 1 głosu. Jeśli 

paragon/paragony opiewają na kwotę będącą wielokrotnością kwoty 10 zł, Uczestnik otrzyma 

odpowiednio zwielokrotnioną ilość Kuponów.  

c) Każde wydane 10 zł upoważnia Uczestnika do oddania 1 głosu na wybraną Megapisankę.  

d) Głosowanie polega na wypełnieniu Kuponu, który można odebrać w Punkcie Konkursowym po 

przedstawienia paragonu/paragonów, o którym mowa w pkt 4b. Wypełniony Kupon należy wrzucić 

do urny znajdującej się przy Punkcie Konkursowym w terminie 12 marca, godz. 15.00-21.00 oraz  

13-25 marca w godzinach otwarcia galerii handlowej Galena (poniedziałek – sobota 9.00-21.00, 

niedziela 10.00-20.00). 

e) Kupony, które znajdą się w urnie zostaną przeliczone przez Komisję Konkursową do dnia 29 marca 

2016 r.  

f) Zwycięzcą zostanie szkoła, której Megapisanka otrzyma najwięcej głosów wg przelicznika: 1 Kupon = 1 

głos.  

g) Zwycięzca otrzyma nagrodę: telewizor Philips 55PFH5500/88, 55 cali oraz zestaw kina domowego 

Philips HTB3580G/12  

- Szkoła, która zajmie 2. miejsce otrzyma nagrodę: telewizor LG 55LF652V, 55 cali  

- Szkoła, która zajmie 3. miejsce otrzyma nagrodę telewizor Panasonic TX-55C320E, 55 cali 

h) Nagrody zostaną przekazane do dnia 30 kwietnia 2016 r.  

i) W Plebiscycie udział biorą tylko Kupony prawidłowo i czytelnie wypełnione. Przez prawidłowo 

wypełniony Kupon rozumie się wypełnienie wszystkich pól znajdujących się na Kuponie.  

5. Konkurs polega na napisaniu najciekawszych życzeń wielkanocnych.  

a) Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać w dniach 12-25.03.2016 na terenie Galerii Galena 

zakupów za min. 10 zł udokumentowanych paragonem lub paragonami. Za każde 10 zł 

udokumentowane paragonem Uczestnik otrzyma 1 Kupon. 

http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/philips-55pfh5500-88.bhtml
http://www.euro.com.pl/zestawy-kina-domowego1/philips-htb3580g-12.bhtml
http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/lg-55lf652v.bhtml
http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/panasonic-tx-55c320e.bhtml
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b) Miejsce, gdzie należy wpisać życzenia znajduje się na Kuponie do głosowania, o którym mowa  

w punkcie 5a. 

c) W Konkursie biorą udział tylko Kupony czytelnie i prawidłowo wypełnione. Przez prawidłowo 

wypełniony Kupon rozumie się wypełnienie wszystkich pól znajdujących się na Kuponie. 

d) Życzenia będą oceniane przez Komisję Konkursową według kryteriów pomysłowości i literackości 

tekstu.  

e) Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci 2 zegarków 

marki KENZO o wartości 780 zł brutto oraz nagrodę pieniężną w wysokości 87 zł.  

f) Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, że nagroda zostanie wydana 

Zwycięzcy Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  

osób fizycznych (DZ.U. z 2012 r., poz. 361), po uprzednim potrąceniu części pieniężnej odpowiadającej 

wysokości należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych. 

g) Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie do dnia 30 marca 2016 r.  

h) Po stwierdzeniu zgodności danych Uczestnika oraz stwierdzeniu braku przesłanek wyłączających  

od udziału w Konkursie nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu.  

i) Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia niezbędnego  

dla prawidłowego przebiegu Konkursu.  

 

V. NAGRODY  

1. Nagrody dla Zwycięzców Plebiscytu to  

a) I miejsce: telewizor Philips 55PFH5500/88, 55 cali oraz zestaw kina domowego Philips HTB3580G/12  

b) II miejsce: telewizor LG 55LF652V, 55 cali  

c) III miejsce: Panasonic TX-55C320E, 55 cali 

d) Nagroda na Zwycięzcy Konkursu to 2 zegarki marki Kenzo: biały zegarek damski Kenzo Tiger Head oraz 

czarny zegarek męski Kenzo Tiger Head 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Plebiscytu i Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii 

Galena oraz na stronie www.galeriagalena.pl   

2. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane  

na stronie internetowej www.galeriagalena.pl  lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez 

Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Upominki nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu i Plebiscytu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie upominku. Organizator jest 

zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego 

reklamację.  

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Plebiscytu i Konkursu będą rozpoznawane przez rzeczowo  

i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

 
 
 
 
 
 

http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/philips-55pfh5500-88.bhtml
http://www.euro.com.pl/zestawy-kina-domowego1/philips-htb3580g-12.bhtml
http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/lg-55lf652v.bhtml
http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/panasonic-tx-55c320e.bhtml
http://www.galeriagalena.pl/
http://www.galeriagalena.pl/
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Załącznik nr 1 
Lista szkół, których Megapisanki biorą udział w Plebiscycie 
 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jaworznie, ul. Matejki 3,  43-600 Jaworzno 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Marcina Kasprzaka 6, 43-600 Jaworzno 

3. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lipowa 24, 43-600 Jaworzno 

4. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ławczana 12, 43-609 Jaworzno  

5. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spółdzielcza 9, 43-603 Jaworzno 

6. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leśna 49, 43-609 Jaworzno 

7. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. 3 Maja 18,  43-600 Jaworzno 

8. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Ks. A. Mroczka 53c, 43-600 Jaworzno 

9. Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Sz. Banasika 1, Jaworzno 43-608 


