Regulamin Konkursu
„OUTLETOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA”
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§1. Postanowienia ogólne
Konkurs specjalny nosi nazwę „Outletowe mistrzostwa świata (dalej: „Konkurs”) i jest
organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
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.
Organizatorem Konkursu jest firma European Outlet S.A. z siedzibą w Rzgowie, 95-030
Rzgów (dalej: „Organizator”).
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie w
serwisie www.facebook.com (dalej: „Facebook”) na profilu Ptak Outlet na Facebooku (dalej:
„profil Ptak Outlet”), na stronie internetowej: https://www.facebook.com/ptakoutlet/
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.).
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani inny serwis z nim związany. Serwis Facebook zostaje zwolniony z
odpowiedzialności związanej z przeprowadzaniem Konkursu.

§2. Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpocznie się 14.06.2018 r. o godzinie 14.00 i będzie trwał do 16.07.2018 r. do godziny
12:00, z zastrzeżeniem pkt. § 3 pkt 7 Regulaminu.
§3. Zasady i przebieg Konkursu
1. W czasie trwania Konkursu na profilu Ptak Outlet w okresie od dnia 14.06.2018 r. do dnia
15.07.2018 r. publikowane będą posty konkursowe zgodnie z poniższym harmonogramem:
• 1 kolejka od dnia 14.06.2018 r. do dnia 18.06.2018 r. 5 zadań konkursowych, do
zdobycia 5 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda,
• 2 kolejka od dnia 19.06.2018 r. do dnia 24.06.2018 r. – 6 zadań konkursowych, do
zdobycia 6 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda,
• 3 kolejka od dnia 25.06.2018 r. do dnia 28.06.2018 r. – 4 zadania konkursowe, do
zdobycia 4 karty podarunkowe o wartości 100 zł każda.,
• 4 kolejka od dnia 30.06.2018 r. do dnia 03.07.2018 r. - 5 zadań konkursowych, do
zdobycia 5 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda,
• 5 kolejka od dnia 06.07.2018 r. do dnia 07.07.2018 r. – 2 zadania konkursowe, do
zdobycia 2 karty podarunkowe o wartości 100 zł każda.
• 6 kolejka od dnia 10.07.2018 r. do dnia 11.07.2018 r. - 2 zadania konkursowe, do
zdobycia 2 karty podarunkowe o wartości 100 zł każda,
• 7 kolejka dnia 15.07.2018 r. – FINAŁ -1 zadanie konkursowe, do zdobycia 1 karta
podarunkowa o wartości 300 zł.
2. Zasady poszczególnych zadań konkursowych opisane będą w publikowanych postach
konkursowych na profilu Ptak Outlet. W poszczególnych postach konkursowych, które będą
pojawiać się na tablicy na Facebooku Ptak Outlet, dodatkowo będą do zdobycia punkty. Co
do zasady za każde zadanie konkursowe punkty zostaną przyznawane 10 Uczestnikom
Konkursu w skali od 10 do 1 pkt. Decyduje kolejność umieszczenia komentarza z
prawidłowym rozwiązaniem zadania konkursowego.
3. Zadaniem Uczestników będzie prawidłowe rozwiązanie zadań konkursowych oraz zdobycie
łącznie jak największej liczby punktów w całym Konkursie. W przypadku prawidłowego
rozwiązania zadania konkursowego przez kilku Uczestników decydująca będzie kolejność
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udzielonych odpowiedzi. Punkty zdobyte w poszczególnych Zadaniach Konkursowych będą
sumowane i w ten sposób stworzona zostanie klasyfikacja ogólna na podstawie, której
wyłoniony zostanie główny laureat Konkursu.
Rozwiązania poszczególnych zadań konkursowych Uczestnik umieszcza pod postem
konkursowym w formie komentarza. Komentarze pod postami konkursowymi stanowiące
rozwiązania zadania konkursowego umieszczać można do godziny 24:00. Komentarze
dodane po godzinie 24:00 nie będą brały udziału w Konkursie.
W przypadku gdy danego dnia żaden z Uczestników Konkursu nie odgadanie rozwiązania
zadania konkursowego karta podarunkowa oraz punkty nie zostaną w danym dniu przyznane
i przepadają.
Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 1 osobę, która uzyskała największą ilość
punktów. W przypadku jeśli więcej niż 1 osoba uzyska tę samą ilość punktów ogłoszony
zostanie dodatkowy etap konkursu, który polegać będzie na rozwiązaniu dodatkowego
zadania konkursowego. Wszelkie szczegóły dotyczące dodatkowego etapu konkursu zostaną
ogłoszone na fanpage’u Ptak Outlet na Facebooku.
Wyniki zadań konkursowych poszczególnych kolejek będą ogłaszane dnia następnego po
dniu, w którym było publikowane do rozwiązania dane zadanie konkursowe, do godziny
12.00, zaś wyniki całego Konkursu i główny laureat konkursu zostaną ogłoszone dnia
23.07.2018 r. do godziny 15.00, na fanpage’u Ptak Outlet na Facebooku w oddzielnym
poście z wynikami, które publikowane zostaną na stronie profilu Ptak Outlet na Facebooku.

§4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w
Regulaminie oraz posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, które nie może być
kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie serwisu Facebook
dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/term.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Organizatora, podmioty współpracujące przy przygotowaniu i realizacji
Konkursu a także ich pracownicy,
b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) przez których rozumie się także
osoby i jednostki organizacyjne wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie
umów cywilnoprawnych,
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu
Konkursu,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
§5. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe do zrealizowania na zakupy w Centrum
Handlowym Ptak Outlet w Rzgowie w ilości 26 kart, w tym 24 karty o wartości 100,00 zł,
jedna karta o wartości 300zł i jedna karta o wartości 500,00 zł (zgodnie z Regulaminem Kart
Podarunkowych).
2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące Nagrody:
a) karta podarunkowa o wartości 100 zł - Uczestnikom Konkursu, którzy jako pierwsi podali
prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego w poszczególnych kolejkach, o których
mowa w § 3 ust. 1,
b) karta podarunkowa o wartości 300 zł – Uczestnikowi Konkursu, który jako pierwszy
odgadnie zadanie finałowe,
c) karta podarunkowa o wartości 500 zł - Uczestnikowi Konkursu, który zdobył największą
ilość punktów w Konkursie.
3. Laureaci Konkursu będą mogli odebrać nagrody w na terenie Centrum Ptak Outlet po
zgłoszeniu się w wiadomości prywatnej na profilu Ptak Outlet poprzez podanie swojego
imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego oraz złożenia oświadczenia o następującej

treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez European Outlet S.A. z siedzibą w Rzgowie,
jako Administratora Danych, podanych przeze mnie danych osobowych w celu wydania
nagrody w ramach Konkursu „Outletowe mistrzostwa świata w zakupach”. Zostałem
poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu
do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym
momencie poprzez przesłanie żądania w ten sam sposób, w jaki złożyłem niniejsze
oświadczenie.” Laureat Konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru Nagród na terenie
Centrum Ptak Outlet, w terminie 10 dni biegnącego dla poszczególnych Laureatów oddzielnie
od daty ogłoszenia Laureata każdego etapu kolejki oraz Laureata Konkursu.
4. Do Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Laureatom 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

§6. Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 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, str.1) („RODO”).
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu tj.
European Outlet S.A. z siedzibą w Rzgowie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i
udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres email, pseudonim (opcjonalnie) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności na
podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska lub pseudonimu, którym posługują się
w serwisie Facebook.
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator –
Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania
techniczne: komputer lub inne urządzenie z dostępem do serwisu Facebook, połączenie z
siecią internetową, poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna, konto w serwisie
Facebook.
Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio
postanowienia § 7 Regulaminu.
Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn w terminie do dnia
poprzedzającego dzień zakończenia Konkursu. Wypowiedzenia umowy można dokonać
poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia pisemnie na adres Organizatora (wskazany
na wstępie niniejszego Regulaminu). Organizator wykluczy daną treść podczas oceniania
treści konkursowych.
Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę ze skutkiem natychmiastowym w
wypadku gdy zamieszczone przez Uczestnika treści w serwisie Facebook będą sprzeczne z
prawem lub będą nawoływać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, lub mogą
zostać uznane za propagujące przemoc lub za materiały pornograficzne lub materiały
obraźliwe wobec innych osób czy grup. Organizator ma także prawo wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym Uczestnikowi zamieszczającemu w treści konkursowej
materiały reklamowe.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług
drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
§7. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym)
z dopiskiem „Outletowe mistrzostwa świata” na adres Organizatora lub elektroniczną na
adres marketing@ptak.com.pl podając w tytule wiadomości „ Ptak Outlet - reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i
przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji
reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji
jest ostateczna.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
§8. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stronie
http://ptakoutlet.pl/ oraz na profilu Ptak Outlet w serwisie Facebook.
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają
jedynie charakter informacyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu serwisu Facebook.
4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.

