REGULAMIN KONKURSU
Designer Outlet Sosnowiec ‘Ile kroków jest pomiędzy sklepami DOS?”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą ‘Ile kroków jest pomiędzy sklepami DOS?”
, zwanej dalej Konkursem, jest Bolsover sp. z o.o. 17 sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, NIP: 5252660715 zwana dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem" reguluje zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestnika Konkursu.
3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje
dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone poprzez fan page Designer Outlet
Sosnowiec w serwisie facebook.com (https://www.facebook.com/DOSosnowiec/ )
4. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 8 lipca 2020 roku do 19 lipca
2020 roku do godziny 23:59.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z
przedstawicieli Designer Outlet Sosnowiec
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz
poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami".
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy serwisu www.facebook.com
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz podmioty
współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej do
pierwszego stopnia.
5. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie
nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie określonym Regulaminem, upoważnia Organizatora do wykluczenia danej osoby z Konkursu.
W takim wypadku Organizator zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu
Uczestnika.
6. Każdy uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu, brak
akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
§3 PRAWA ORGANIZATORA
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia (bez wcześniejszego ostrzeżenia) z
udziału w Konkursie Uczestników, którzy posiadają fikcyjne konto/a na Facebooku, których dane nie
będą tożsame z danymi podanymi na portalu Faceboook, których działania sprzeczne są z dobrymi
obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z
prawem lub z innych względów,
w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora
Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do
Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy
zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik dopuszcza się prób obejścia Regulaminu i
zasad Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności
ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w serwisie
Facebook lub Instagram.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, skrócenia Konkursu,
jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny oraz zmian Regulaminu w czasie trwania
Konkursu.

§4 PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY NAGRADZANIA.
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. posiadać aktywne konto na portalu facebook.com.
b. Zadaniem Uczestnika jest podanie poprawnych lub najbardziej zbliżonych odpowiedzi do właściwej
na 3 pytania konkursowe dla trzech wytypowanych tras tj. ile kroków dzieli poszczególne sklepy w
Designer Outlet sosnowiec przy założeniu, że średnia długość kroku stanowi 70 centymetrów i kolejno
zamieszczenie odpowiedzi na tablicy fan page’a Designer Outlet Sosnowiec pod postem konkursowym.
c. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, co jest jednoznaczne
ze zgodą na publikację imienia i nazwiska lub nick’u oraz wizerunku Uczestnika Konkursu i osoby
znajdującej się na zdjęciu przez Organizatora w publikacjach dotyczących Konkursu i po jego
zakończeniu w celach marketingowych Organizatora.
2. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie. Jeden Uczestnik może wygrać tylko
jedną nagrodę.
3. Uczestnik przesyłając zgłoszenie potwierdza, że jego kreatywny pomysł jest jego autorstwa i że nie
narusza ono praw autorskich osób trzecich.
4. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na dowolne i nieodpłatne
powielenie informacji na różnego rodzaju nośnikach, w Internecie, w prasie/magazynach drukowanych,
itp. przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do wykorzystania kreatywnych propozycji jedynie
we własnym zakresie. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk
(i/lub nicków) osób, które zostały wyłonione zgodnie z ust. 5.1 Regulaminu jako Zwycięzcy nagród, na
co Zwycięzcy niniejszym wyrażają zgodę.
§5 NAGRODY
1. Do dnia 23 lipca 2020 roku Organizator wyłoni trzech Zwycięzców. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez
cztery osobowe Jury w którego skład wejdą osoby wybrane przez Organizatora. Jury wyłoni zwycięzców
na podstawie poprawnej odpowiedzi lub najbardziej zbliżonej odpowiedzi do prawidłowej. W przypadku
podania tej samej odpowiedzi przez różnych uczestników Konkursu, liczy się zasada kolejności.
2. Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi są karty podarunkowe Designer Outlet Sosnowiec, każda o
wartości 300 zł.
3. Organizator skontaktuje się z Zwycięzcami za pomocą serwisu Facebook w celu ustalenia
szczegółów odbioru/przesłania nagrody.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego.
5. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie
przekracza kwoty 760 złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody
przewidziane w §5 ust. 2 wolne są od podatku dochodowego.
§6 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych w ramach Konkursu danych
osobowych Uczestników Konkursu innym osobom lub instytucjom.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania
a także żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
§7 REKLAMACJE
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane
listem poleconym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Designer Outlet Sosnowiec,
ul. Orląt Lwowskich 138, 41-208 Sosnowiec. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora.
Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Każda reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu
oraz adres e-mail;

c. dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję składającą się z przedstawicieli
Organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w
postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń
wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania
zwycięzców.
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi oraz Polityki Prywatności. Każde zgłoszenie
uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje
żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po
stronie Zwycięzcy Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne
opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu
w czasie trwania Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w trakcie jego trwania bez podania
przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Organizator poinformuje na fan page znajdującym się na
platformie facebook (https://www.facebook.com/DOSosnowiec/).
9. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego
decyzja ma charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.
10. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.
11. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć
polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.
Sosnowiec dn. 30.06.2020r.

