Regulamin konkursu z okazji Dnia Matki 2021
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest EPP RETAIL – GALERIA TĘCZA SPÓŁKA Z O. O., Aleja
Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w
rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji profilu prowadzonego w Serwisie Facebook®
pod adresem: https://www.facebook.com/galeriatecza oraz serwisu internetowego
https://www.galeriatecza.pl/.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie, na profilu Facebookowym firmy „EPP
Retail – Galeria Tęcza Sp. z o. o.” od 4.05.2021 do 11.05.2021.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w
w/w ustawie.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg
Konkursu.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.galeriatecza.pl/wydarzenia/
§ 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) Napisała w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: Za co cenisz
swoją mamę?
c) Zgłoszenia do konkursu mogą zostać wysłane wyłącznie w terminie obowiązywania
konkursu, a każda osoba może zgłosić się do konkursu tylko raz.
d) W toku Konkursu Uczestnicy są zobowiązani do działania zgodnego z prawem i dobrymi
obyczajami. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową
wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i
zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy
decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.
e) Nagroda zostanie przyznana 10 wybranym zgłoszeniom spełniającym warunki.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są: 10 kart podarunkowych Galerii Tęcza o wartości 50 zł
2. W Konkursie wygrywa 10 komentarzy, które Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal Facebook do dnia
12.05.2021 roku do godziny 16:00.
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat Konkursu
powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie do 19.05.2021 roku do godziny 16:00,
pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora poprzez odbiór
osobisty przez Laureata Konkursu w Biurze na poziomie 3 w Galerii Tęcza.
5. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej
Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu,
towarze lub usłudze.
6. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu
może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń
Konkursowych.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
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, przyznaniem i wydaniem nagrody, oraz w
związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Zasady przetwarzania danych przez
Organizatora opisane są na stronie: https://www.galeriatecza.pl/polityka-prywatnosci.
3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji
Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie
Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących
Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on
odpowiedzialności.
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. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem
portalu Facebook.
6. 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
ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
określone w Regulaminie.
3, Komisja Konkursowa ma prawo wyeliminować Uczestników, którzy naruszyli
postanowienia powyższego regulaminu.

