
REGULAMIN KONKURSU
,,Walentynki w C.H.GALEO”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie ,,Walentynki w C.H. Galeo”, zwanym dalej
Konkursem oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Konkurs organizowany jest przez  Galeo Sp. zo.o. przy ul. Gen. J.Sowińskiego 64, 07-200 w Wyszkowie
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 762-18-40-266, REGON: 551191134 zwany dalej
Organizatorem.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4.  Konkurs  przeprowadzany  będzie  w  Centrum  Handlowym  Galeo  przy  ul.  Sowińskiego  64  
w Wyszkowie.

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

2. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

4.  W konkursie  nie  mogą  brać  udziału  właściciele  oraz  pracownicy  Organizatora,  właściciele,  najemcy  i
pracownicy punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych znajdujących się na terenie C.H. GALEO
oraz współpracownicy Organizatora tj. pracownicy serwisu sprzątającego, technicznego i ochrony.

5.  Przystąpienie  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  uczestnika  Regulaminu  
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i  praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagród, nie można przenosić na inne osoby.

§3

PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs odbędzie się w dniu 14.02.2019 r (czwartek), w godzinach od: 15:00-18:00. 

2.  Warunkiem  przystąpienia  do  Konkursu  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem  oraz  wypełnienie  Karty
Uczestnictwa.

3.  Konkurs  polega  na  wzięciu  udziału  w  sesji  fotograficznej  Fotobudka  Star  znajdującej  się  na  
I piętrze C.H.Galeo i odpowiedzeniu na pytanie: „Za co kochasz?”. Na autorów najciekawszych wypowiedzi
czekają nagrody.

4.  Wyniki  oraz  fotografie  nagrodzonych  zostaną  opublikowane  w  dniu  14.02.2019r.  na   facebook:
galeowyszkow.

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora zwana dalej Komisją. 



6. Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród uczestnikom,
spełniających wszystkie warunki formalne.

7.  Komisja  przyzna  nagrody  wyłącznie  wybranym  uczestnikom,  którzy  wezmą  udział  w  sesji  zdjęciowe,
odpowiedzą  na  pytanie  konkursowe  oraz  podadzą  wszystkie  dane  niezbędne  do  realizacji  Konkursu
wynikające z zapisów Regulaminu.

6. Nagrody będzie można odbierać w C.H. GALEO, I piętro, butik La La od piątku 15.02.2019r. do soboty
16.02.2019r. r. w godz.: 10:00-20:00.

§4

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie „ Walentynki w C.H. GALEO” są:

- Słodki deser i kawa w Restauracji Grand Food w C.H.Galeo.

- Bon na zakupy o wartości 100zł w butiku La La w C.H.Galeo. 

- Seans filmowy dla dwojga pt.: Planeta singli 3” w dniu 17.02.2019r. w WOK Hutnik.

 -  Relaksujący  masaż  całego  ciała  oraz  zabieg  na  twarz  dla  pary  w  Tanrei  Insytut  Piękna  i  Estetyki  w

Wyszkowie.

2. Nagroda jest przyznawana jednorazowo w okresie trwania konkursu.

3.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  odebrania  nagrody  nie  później  niż  w  ciągu  2  dni  od  ogłoszenia  listy
zwycięzców. Nie odebranie nagrody w terminie skutkuje jej anulowaniu.

§5

UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

Organizator  ma  prawo  weryfikować  zgłoszenia  do  Konkursu,  które  nie  spełniają  zapisów  Regulaminu  w
szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu, do dnia  ogłoszeniu
wyników i wydania nagród.

3.  Podanie  danych  ma  charakter  dobrowolny  lecz  ich  niepodanie  uniemożliwia  udział  
w Konkursie.

4. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.galeowyszkow.pl
oraz w siedzibie Organizatora.

http://www.galeowyszkow.pl/


2.  Niniejszy  Regulamin  może  zostać  zmieniony  w  trakcie  trwania  Konkursu  z  istotnych  przyczyn
organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników
Konkursu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


