REGULAMIN KONKURSU
„ZAKUPY Z UŚMIECHEM”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Organizatorem konkursu pod nazwą „ZAKUPY Z UŚMIECHEM”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy
ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033,
Regon: 140952887 (zwana dalej: „Organizatorem”).
Konkurs odbywa się w dniach od 8 marca 2019 roku od godziny 14.00 do
23 marca 2019 roku do godziny 19.00 na terenie galerii Centrum Handlowego
Auchan Krasne, Krasne 20B, 36-007 Krasne, zwanego w dalszej części
regulaminu „CH Auchan”.

1.2.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a.

dokonać w terminie od dnia 08.02.2019 do dnia 23.02.2019 roku zakupu
towarów lub usług z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych
oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe, w
sklepach na terenie galerii handlowej CH Auchan na kwotę łączną
minimum 150 zł brutto i odebrać w kasie dowód zakupu.

b.

jak najszybciej zgłosić się z nim do Punktu Obsługi Konkursu (zwany dalej
POK), który znajduje się na terenie CH Auchan. POK czynny będzie w terminie
od dnia 08.03.2019 roku do dnia 23.03.2019 roku do godziny 19.00 od
Poniedziałku do Piątku w godzinach do 14.00 do 19.00, a w Soboty od 10.00
do 19.00.

c.

przedstawić oryginały dowodów zakupu do ich weryfikacji
W POK Uczestnik, który okaże prawidłowy dowód zakupu lub dowody zakupu
dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
W konkursie nie biorą udział paragony z Hipermarketu Auchan.
W przypadku, kiedy na okazanym przez Uczestnika Konkursu dowodzie zakupu,
znajdą się towary lub usługi ww. wyłączone z zakupów promocyjnych, pracownik
POK odlicza ich wartość.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, pracownicy, współpracownicy
i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i współpracownicy punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie CH Auchan oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, w tym także pracownicy serwisu sprzątającego i ochrony, osoby
zatrudnione przez ww. podmioty na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie

1

2.6.

oraz
małżonkowie,
dzieci,
rodzeństwo,
wnuki,
przysposobieni
oraz
przysposabiający wszystkich wyżej wymienionych osób.
Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.

3. WARUNKI RYWALIZACJI
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Liczba nagród, które można odebrać w poszczególnych dniach trwania
Konkursu jest ograniczona. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność
zgłoszeń do Punktu Obsługi Konkursu oraz spełnienie warunków wymienionych
w Paragrafie 2.
Uczestnik, który zgłosi się do POK i przedstawi dowód lub dowody zakupów
(zgodnie z Paragrafem 2 punkt 2.1a) na kwotę minimum 150 złotych brutto
otrzymuje możliwość wyboru jednej nagrody konkursowej. Dowody zakupów
mogą być sumowane.
Dowody zakupu opiewające na wartość będącą wielokrotnością kwoty 150 zł nie
uprawniają do odbioru więcej niż jednej nagrody. Przykładowo - Uczestnik
przedstawiający w POK jeden dowody zakupu opiewające na kwotę 310 zł
otrzymuje możliwość odbioru jednej nagrody.
Jeden dowód zakupu może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden
raz do odbioru tylko jednej nagrody.
Pracownicy POK będą oznaczali dowody zakupu celem uniemożliwienia ich
ponownego użycia w Konkursie
Jeden Uczestnik może odebrać maksymalnie cztery różne nagrody w czasie
trwania całego konkursu.
Obsługa POK weryfikuje prawidłowość zgłoszenia konkursowego oraz dokumenty
potwierdzające dokonanie zakupów.

4. NAGRODY
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Nagrodami w Konkursie są torby zakupowe z rysunkami autorstwa Andrzeja
Mleczki. W Konkursie dostępne są cztery różne wzory toreb.
Ilości toreb - nagród, które wygrać można w poszczególnych dniach trwania
Konkursu są następujące:
- w dniach 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 marca (czyli od
poniedziałku do piątku) po 50 nagród dziennie
- w dniach 9, 16, 23 marca (czyli w soboty) po 150 nagród dziennie
Nagrody będą wydawane w dniach i godzinach pracy Punktu Obsługi Konkursu,
czyli od poniedziałku do piątku w godzinach do 14.00 do 19.00, a w soboty od
10.00 do 19.00.
Uczestnik uprawniony do odbioru nagrody wybiera nagrodę spośród nagród
dostępnych danego dnia.
Nagrody nie wydane danego dnia przechodzą do puli nagród dostępnych w
następnych dniach.
Nagrody w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
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4.7.

Nagrody nie odebrane w ww. terminie przechodzą do dyspozycji managera CH
Auchan. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie
może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od
dnia jego zakończenia, to jest do dnia 8 kwietnia 2019 r.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem
na kopercie „ZAKUPY Z UŚMIECHEM – reklamacja”.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie
swoich
danych
osobowych
do
celów
związanych
z przeprowadzeniem Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami oraz wydania nagród.
Administratorem danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11. Podmiotem przetwarzającym dane na
zlecenie Administratora jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02174) przy ul. Sabały 17. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania
ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w
związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
Uczestników Konkursu będą usuwane po zakończeniu Konkursu, w najbliższym
możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe Uczestników Konkursu
mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług
oferowanych na terenie CH Auchan. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych
osobowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika w
Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o ochronie danych osobowych.
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8.2.

8.3.

8.4.

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w POK znajdującym się na terenie
CH Auchan w czasie trwania konkursu., na stronie internetowej CH Auchan oraz
w siedzibie Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad
przeprowadzenia
Konkursu
na
materiałach
reklamowych-promocyjnych.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
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