
REGULAMIN KONKURSU „Wygraj 5000 zł z Itaką!” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Wygraj 5000 zł z Itaką” i jest zwany dalej: 

"Konkursem". 

2. Organizatorem konkursu jest EPP Retail - Galeria Sudecka Sp. z O.O. z siedzibą w 

Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Fundatorem nagrody głównej jest: Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. 

Reymonta 39, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 

532179139.  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Galerii Sudeckiej mieszczącej się w Jeleniej Górze 

przy al. Jana Pawła II 51, 58-506.  

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator 

oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Konkurs  zostanie przeprowadzony w dniach 27-28.04.2019 w godzinach od 11.00-19.00. 

 

 
 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego.  

b) nie jest pracownikiem EPP Retail - Galeria Sudecka Sp. z O.O.  z ograniczoną 

odpowiedzialnością SK;  

c) nie jest pracownikiem jakiegokolwiek z najemców Galerii Sudeckiej oraz serwisów 

współpracujących: Solid Secuirity Sp z O.O, Aspen Sp. z O.O oraz  Bakabi Sp. z O.O. 

d) nie jest członkiem rodziny pracownika ” EPP Retail - Galeria Sudecka Sp. z O.O.”. 

e) zrobiła zakupy w jednych ze sklepów znajdujących się w Galerii Sudeckiej w dniach 27-

28.04.2019 za kwotę minimalną 50 zł (nie dotyczy sklepu AUCHAN) 

f) wypełni kartę konkursową wydaną przez hostessą z odpowiedzią na oba pytania „ Dlaczego 

lubisz robić zakupy w Galerii Sudeckiej” oraz „Dokąd chciałbyś się wybrać na wymarzone 

wakacje z Biurem Podróży Itaka!” 

g) najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez trzyosobową Komisję Konkursową, 

składającej się z 2 pracowników firmy EPP Retail - Galeria Sudecka Sp. z O.O. oraz 1 



pracownika Nowa Itaka Sp. z o.o. 

h) w toku Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do działania zgodnego z prawem i dobrymi 

obyczajami. Uczestnicy nie mogą podejmować działań, które w sposób niezgodny z 

prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę 

nad innymi Uczestnikami, . 

i) Nagroda zostanie przyznana za najlepszą odpowiedź. Oceny dokona Komisja Konkursowa. 

j) kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody: kreatywność, humorystyczność oraz 

niesztampowość odpowiedzi na zadane pytania. Odpowiedź musi również nadawać się do 

publicznego przedstawienia w mediach społecznościowych. 

k) Komisja Konkursowa dokonuje subiektywnej oceny karty konkursowej mając na uwadze 

kryteria zawarte w pkt j) powyżej 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. 

 

§ 3 NAGRODA 

Nagroda w konkursie „Wygraj 5000 zł z Itaką”  

7. Voucher na 5000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka w Galerii Sudeckiej (voucher 

nie może zostać wymieniony na ekwiwalent gotówkowy). 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. 

kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

  

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 

1. Organizator zobowiązany jest wyłonić zwycięzcę do 6.05.2019 oraz przekazać Nagrodę 

Zwycięzcy w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagroda zostanie 

przekazana osobiście przez pracownika Galerii Sudeckiej. 

2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem pisma  do 

siedziby organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. 

3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia 



Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji. 

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4. powyżej nie będą 

rozpatrywane. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 

czasu opublikowania go na stronie www.galeriasudecka.pl. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo wyeliminować Uczestników, którzy naruszyli 

postanowienia powyższego regulaminu. 

3. Zwycięzca odbierając nagrodę wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do 

celów promocyjnych konkursu. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opieczętowanie paragonu za który została wydana 

karta konkursowa – pieczątką Galerii Sudeckiej przez Hostessę 

5. Jeden paragon na kwotę min 50 zł podlega wymianie na kartę konkursową jeden raz. 

6. Jedna osoba może tylko raz wziąć udział w konkursie.  

 

http://www.galeriasudecka.pl/

