Regulamin Konkursu
„ Tajemnicze Zdjęcie w Tle 500+”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu dla użytkowników portalu
społecznościowego Facebook oraz Instagram.
Organizatorem konkursu jest European Outlet S.A. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul.
Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów; NIP: 728-278-91-59.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa Organizator.
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani
przez Instagram.
Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
Konkurs trwa od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 26 listopada 2017 r. do godz.
21.00.
Konkurs jest prowadzony na Facebooku na stronie: www.facebook.com/ptakoutlet oraz
na Instagramie na stronie: www.instagram.com/ptakfashioncity
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla:
Organizatora oraz Spółek powiązanych z Organizatorem, punktów handlowych i
usługowych znajdujących się na terenie Ptak Outlet oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz pracownicy ochrony,
serwisu sprzątającego i technicznego centrum handlowego, w tym także osoby
najbliższe ww. osób.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu,
w tym pełnoletność;
b. posiadanie konta w serwisie Facebook i/lub Instagramie, na którym użytkownik
występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem;
c. odgadnięcie hasła;
d. udostępnienie publicznie na swojej osi czasu w serwisie Facebook wydarzenia Black
Friday Weekend: najtaniej!
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych
poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród
przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
§3
PRZEBIEG KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na:
Odgadnięciu hasła składającego się z ukrytych liter umieszczonych na zdjęciu w tle
profilu Facebook.
Organizator co kilka godzin odkrywa kolejne litery ułatwiając odgadnięcie hasła.
Odgadnięcie zgłasza się poprzez dodanie komentarza pod postem zmieniającym
zdjęcie w tle na FB Ptak Outlet.

d. Wygrywa komentarz dodany jako pierwszy.
e. Konkurs trwa do 26 listopada 2017 r.
§4
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest karta podarunkowa o wartości 500 zł
2. Do Nagrody, dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%
wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom 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.
§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Informacja o wyniku Konkursu umieszczana będzie po odgadnięciu hasła na stronie:
www.facebook.com/ptakoutlet
2. Wręczenie nagrody nastąpi w dniach 24 - 3 grudnia 2017 roku.
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REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od jego zakończenia.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres
Organizatora z dopiskiem „ reklamacja konkursu”.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.
§7
DANE OSOBOWE
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 ze zm.), w tym na publikację jego imienia i nazwiska na stronie
www.facebook.com/ptakoutlet w przypadku wygrania w Konkursie. Wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.
Na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, dane osobowe
uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatora, w celu wysyłania
uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych akcjach i konkursach
związanych z działalnością PTAK OUTLET.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich
poprawienia, a także uzupełnienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać
udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach
określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
Wzięcie udziału w Konkursie należy w razie wątpliwości poczytywać za jednoznaczne z
zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.ptakoutlet.pl.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu, pod warunkiem że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników
Konkursu.
5. W przypadku wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszego regulaminu sądem
właściwym jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

