Regulamin Konkursu
„Wesele Marzeń”
§1
Postanowienia ogólne
1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Wesele Marzeń” (dalej „Konkurs”) jest W & E
Dekoracje i organizacja imprez Kamila Baran, z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 ul.
Łomnicka 69, NIP 6112408040, REGON 021522216 (dalej „Organizator”).
2.   Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 14.11.2015 r. do dnia 21.11.2015 r.
3.   Finał Konkursu nastąpi w dniu 21.11.2015 r. o godzinie 17:45 na terenie Centrum handlowousługowego Nowy Rynek w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 25 (dalej „Galeria”).
4.   Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs przeznaczony jest dla par, które w terminie do 31 grudnia
2017 r. zamierzają zawrzeć związek małżeński.
5.   W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, Zarządcy Galerii i Najemców
Galerii, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
6.   Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez
Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:
a.   Kamila Baran
b.   Agata Dyląg
§2
Zasady Konkursu
1.   Założeniem Konkursu jest wyłonienie 3 par narzeczonych, które uzyskają najwyższą łączną
wartość wszystkich paragonów fiskalnych zarejestrowanych u hostessy w Punkcie Obsługi
Konkursu.
§3
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1.   Aby wziąć udział w konkursie należy:
a.   Wysłać zgłoszenie do udziału w Konkursie na adres email: nowyrynek@cushwake.pl
wskazując:
i.   Imiona i nazwiska zgłaszanej do Konkursu pary narzeczonych
ii.   Numer telefonu kontaktowego do pary narzeczonych
b.   Dokonać zakupów w punktach handlowych lub usługowych Galerii w czasie trwania
konkursu tj. między 14, a 21.11.2015 r. i zachować paragony fiskalne;
c.   Zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu w dniu 21.11.2015 r. w godzinach 14:0017:00 i zarejestrować paragony fiskalne na specjalnie do tego przygotowanym
Formularzu (dalej „Formularz”);
d.   Zachować zarejestrowane paragony w celu okazania w chwili rozstrzygnięcia
Konkursu w dniu 21.11 o godz. 17:45 na terenie Galerii;
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2.   Z udziału w konkursie wyłączone są paragony fiskalne za zakupy artykułów alkoholowych w
rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz
wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe. W konkursie nie biorą
udziału faktury VAT oraz rachunki, potwierdzające płatności za usługi telekomunikacyjne.
3.   Warunkiem zakwalifikowania się do finałowej trójki jest posiadanie w chwili rozstrzygnięcia
Konkursu wszystkich paragonów fiskalnych, które zostały zarejestrowane w Formularzu w
Punkcie Obsługi Konkursu w Galerii.
4.   Trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów zostanie poddanych weryfikacji w kwestii:
•   danych osobowych, poprzez sprawdzenie poprawności danych osobowych z
dokumentem tożsamości w formie: Dowodu Osobistego lub Prawa Jazdy Uczestnika,
•   poprawności paragonów fiskalnych, zarejestrowanych w Punkcie Obsługi Konkursu
w Galerii.
W przypadku niepoprawności wpisanych danych Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany, a na
jego miejsce do Finału zostaje zakwalifikowany następny Uczestnik z największą ilością
punktów w rankingu. Jeżeli osoba zarejestrowana nie będzie posiadała jednego lub kilku
paragonów, wcześniej zarejestrowanych, suma punktów zostanie o ich wartość pomniejszona.
5.   Punkty zostaną przeliczone według klucza: 1 zł = 1 pkt. Widniejące na paragonie fiskalnym
grosze nie będą brane pod uwagę.
6.   Uczestnik może zarejestrować dowolną ilość paragonów fiskalnych, ale nie więcej jak pięć z
jednego punktu handlowo-usługowego Galerii.
7.   Paragony zarejestrowane biorą udział w konkursie jeden raz.
8.   Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę osobiście lub przez osoby trzecie: rodzinę,
znajomych, podopiecznych itp. za zgodą Uczestnika, nie później niż do dnia 21.11.2015 r. do
godziny 17:00.
9.   Na koncie danego Uczestnika Konkursu za zgodą Uczestnika wyznaczone osoby mogą
rejestrować swoje paragony wpisując kwotę i miejsce zakupu. Paragony fiskalne
zarejestrowane przez osoby inne niż Uczestnik muszą być w posiadaniu Uczestnika podczas
Finału Konkursu.
10.  Formularz powinien być wypełniony dokładnie, bez błędów. Za błędy przy wypełnianiu
Formularza odpowiada Uczestnik. Formularz wypełniony niedokładnie lub niewypełniony
nie będzie brał udziału w Konkursie.
11.  Podstawą do wypełnienia Formularza jest posiadanie paragonu/paragonów fiskalnych z
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii, będących dowodem
zakupu towarów handlowych lub usług.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody w Konkursie
1.   Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w Centrum Handlowo-usługowym Nowy Rynek w
Jeleniej Górze, przy ul. Podwale 25 w dniu 21.11.2015 r. o godzinie 17:45.
2.   Zwycięzcą w konkursie zostanie Uczestnik, który na swoim koncie zgromadzi największą
ilość punktów i spełni wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu.
3.   Nagrodami w Konkursie są:
a.   Nagroda I stopnia:
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•   Usługa koordynacji wesela ufundowana przez Organizatora - W&E o wartości
5000 zł, ważna do dnia 31 grudnia 2017 r. - po tym terminie usługa ulega
przedawnieniu;
•   Bon o wartości 400zł do realizacji w sklepie jubilerskim Briju w Galerii;
•   Usługa kosmetyczna w postaci bonu o wartości 250 zł do realizacji w lokalu Via
Spa w Galerii;
•   Bon na zakupy w kwocie 250 zł do realizacji w lokalu Pierre Cardin w Galerii.
•   Bon o wartości 600 zł do realizacji w lokalu Vorbet;
•   Upominki od lokalu Vorbet o wartości 200 zł.
b.   Nagroda II stopnia:
•   Usługa kosmetyczna w postaci bonu o wartości 250 zł do realizacji w lokalu Via
Spa w Galerii;
•   Upominki od lokalu Vorbet o wartości 200 zł;
•   Bon o wartości 200zł do realizacji w sklepie jubilerskim Briju w Galerii;
•   Bon na zakupy w kwocie 250 zł do realizacji w lokalu Pierre Cardin w Galerii.
c.   Nagroda III stopnia:
•   Usługa kosmetyczna w postaci bonu o wartości 250 zł do realizacji w lokalu Via
Spa w Galerii;
•   Upominki od lokalu Vorbet o wartości 200 zł;
•   Bon na zakupy w kwocie 250 zł do realizacji w lokalu Pierre Cardin w Galerii.
4.   Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.
5.   Do wygrania nagrody niezbędna jest osobista obecność Uczestnika.
6.   Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1.   Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
2.   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
3.   Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia.
4.   Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawienia lub usunięcia.
§7
Reklamacje
1.   Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można
składać wyłącznie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, na adres
siedziby Organizatora konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
data jej otrzymania przez Organizatora.
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2.   Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres składającego reklamację,
jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres
Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs”.
3.   Pisemne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
przez Organizatora.
4.   Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.   Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§8
Postanowienia końcowe
1.   Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z poźn. zm.).
2.   Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.   Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na
postanowienia Regulaminu Konkursu.
4.   Informacje o Konkursie, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są przez cały okres trwania
Konkursu na stronie internetowej Galerii (www.nowy-rynek.com), a także w Biurze
Administracji Galerii w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25.
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