REGULAMIN KONKURSU „500+ POMPKA”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs nosi nazwę „500+ POMPKA” (dalej: „Konkurs”) i jest organizowany na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz
prawa i obowiązki uczestników Konkursu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.ptakoutlet.pl.
3. Organizatorem Konkursu i jednocześnie fundatorem nagród jest Spółka European Outlet S.A.
z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000689953, o numerze NIP 7282789159, o numerze REGON 101374886, o
kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości: 181.643.100,00 zł (dalej:
„Organizator”).
4. Konkurs odbędzie się 30 marca 2019 roku około godz. 15.00 podczas oficjalnej próby bicia
rekordu polski w robieniu pompek, odbywającego się w Ptak Outlet, zlokalizowanym w
Rzgowie przy ul. Żeromskiego 8
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”).
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540
ze zm.).
7. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa (dalej
„Jury”), składająca się z osób wskazanych przez Organizatora. Zadaniem Jury będzie między
innymi wyłonienie zwycięzcy Konkursu.
§2
Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem,
rozumie wszystkie jego postanowienia, wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu w nim
określone, spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuje tym samym wszystkie
postanowienia zawarte w Regulaminie.
3. Uczestnik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych przed przystąpieniem do
Konkursu powinien uzyskać zgodę na uczestnictwo w nim swojego przedstawiciela
ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna).
4. Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie
wizerunku.
§3
Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
Uczestnicy działający niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w inny sposób
naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego lub ustalone

zwyczaje decyzją Jury lub osób wskazanych przez Organizatora mogą zostać wykluczeni z uczestnictwa
w Konkursie. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna i podlega zaskarżeniu.
§4
Zwycięzcy i Nagrody
1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest karta podarunkowa Ptak Outlet o wartości 500 zł.
2. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody
pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku
dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez
Organizatora.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent
pieniężny.
4. Zasady realizacji karty podarunkowej i uprawnienia z niej wynikające regulują odrębne
przepisy.
§5
Ogłoszenie Zwycięzcy
1. Zwycięzcą Konkurs zostaje Uczestnik, który – od chwili wydania oficjalnej komendy „Start”
przez przedstawiciela Jury – będzie najdłużej robił pompki.
2. Zwycięzcę Konkursu wskazuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Organizator nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego od decyzji Jury.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wskazanie Uczestnika, którzy otrzyma Nagrodę wskazaną w § 4
ust. 1 (dalej: „Zwycięzca”) nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konkursu. Konkurs trwa do
czasu wyłonienia Zwycięzcy.
4. Wręczenie Nagrody nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konkursu.

§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu i podane przez niego w protokole odbioru Nagrody są
przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1).
2. Administratorem danych osobowych Zwycięzcy jest Organizator. Dane osobowe podane przez
Zwycięzcę w protokole obioru Nagrody, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgód w nim
wskazanych, są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z odebraniem Nagrody.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania
Nagrody. Przetwarzanie danych osobowych w związku z odebraniem Nagrody obejmuje także
publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku Zwycięzcy, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę
przed przystąpieniem do Konkursu.
4. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych w protokole odbioru Nagrody
jest dobrowolne oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub
uzupełnienia, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie
żądania na adres Organizatora.

§7
Postanowienia końcowe
1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu w dowolnym momencie,
a także do zmiany terminów, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania powodów. O
wszelkich zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej oraz na profilu
Organizatora prowadzonym na Facebooku.
3. Wszelkie spory związanie z Konkursem będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie przez
Organizatora. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w
formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019
roku. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany będzie o wyniku postępowania
reklamacyjnego wyłącznie za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty
elektronicznej.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

