
REGULAMIN KONKURSU  

„Moc wyobraźni" 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Zabawa nosi nazwę „Moc wyobraźni” (dalej: „Konkurs”) i jest organizowana 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. 

3. Organizatorem Konkursu jest Spółka European Outlet Spółka Akcyjna  z  siedzibą  w Rzgowie 

(95-030) przy ulicy Żeromskiego 6  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS  689953, NIP 7282789159, REGON 101374886 (dalej 

„Organizator”). 

4. Organizator prowadzi Galerię Handlową PTAK OUTLET w Rzgowie (95-030), znajdujący się przy 

ul. Żeromskiego 8 (dalej: „Ptak Outlet”). 

5. 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.). 

6. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa (dalej 

„Jury”), składająca się z osób wybranych przez Organizatora. Zadaniem Jury będzie między 

innymi wyłonienie zwycięzców Konkursu. 

 

II. Zasady Konkursu 

1. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://ptakoutlet.pl/ 

2. Konkurs jest kierowany do wszystkich odwiedzających  wystawę L.O.L. Surprise! w Galerii 

Handlowej „Ptak Outlet”  w dniach od 25 września 2021 r. do dnia 9 października 2021r.  (dalej 

„Uczestnik”), z zastrzeżeniem II.3. 

3. 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. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie 

wszystkie jego postanowienia, wyraża zgodę na zasady Konkursu w nim określone, spełnia warunki 

uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w 

Regulaminie. 

 

 

 



III. Zadanie konkursowe 

1. Konkurs ma na celu promocję Galerii Handlowej „Ptak Outlet”. 

2. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia (dalej „Praca konkursowa”) Uczestnikowi 

konkursu (samodzielnie, przez inną osobę) z elementami wystawy i wysłaniu go do Organizatora 

poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w specjalnie dedykowanej zakładce na stronie 

internetowej ptakoutlet.pl. 

3. Aby wysłać zdjęcie należy wypełnić formularz znajdujący się w specjalnie dedykowanej zakładce 

na stronie internetowej Organizatora ptakoutlet.pl. w którym należy wskazać numer telefonu, adres 

e-mail, imię i nazwisko, adres do wysyłki nagród. 

4. Praca Konkursowa (zdjęcie przesłane przez formularz Organizatora) nie może zawierać treści 

wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych lub w inny sposób naruszających prawa i dobre imię osób, 

ustalone zwyczaje lub zasady współżycia społecznego. 

5. Wypełnienie formularza oraz przesłanie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przesyłanie Newslettera przez Organizatora konkursu. 

 

IV. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwa od 25 września 2021 r., od momentu ogłoszenia, do 10 października 2021 r., do 

godziny 23:59. W tym czasie Uczestnik powinien zgłosić Pracę Konkursową w sposób wskazany 

w III.2. 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na profilu Facebook „Ptak Outlet” 13 

października do godziny 16:59. 

3. W przypadku pojawienia się treści nieodpowiednich lub niespełniających wymogów Konkursu lub 

w przypadku złamania zasad Regulaminu w inny sposób, Jury zastrzega sobie prawo do usunięcia 

takich treści lub ich modyfikacji. 

4. Zgłaszając Pracę Konkursową, Uczestnik oświadcza, że jest osobą, której przysługują wyłączne 

autorskie prawa do utworu zawierającego się w Pracy Konkursowej - pod warunkiem, że Praca 

Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994  o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339), oraz prawo do 

wyrażania zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w Pracy Konkursowej 

(pod warunkiem, że Praca Konkursowa taki wizerunek zawiera). Organizator wskazuje, że wszelkie 

roszczenia osób trzecich w tym zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do 

Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy 

Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich czy udzielenia zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku. 

5. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone 

czasowo i terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora Pracy Konkursowej, w szczególności 

w zakresie jej utrwalania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zwielokrotniania 

dowolną techniką, rozpowszechniania w dowolny sposób, publikacji w Internecie, wydawnictwach 

drukowanych, publicznego udostępniania w ramach wystaw, pokazów i innych akcjach 

promocyjnych Organizatora.  

 

V. Zwycięzcy i nagrody 

1. Jury wybiera trzech zwycięzców spośród Uczestników, którzy zgłosili Prace Konkursowe 

prawidłowo, a więc w sposób wskazany w III.2. Każdy ze Zwycięzców otrzyma Nagrodę. Decyzje 

Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Zwycięscy otrzymają następujące nagrody:  



Za zajęcie I miejsca: LOL OMG BoomBox Remix Super Surprise 4 lalki 70 niespodzianek 567172  

Za zajęcie II miejsca: LOL Salon fryzjerski Surprise J.K. Beauty Hair Salon 5w1 571322 

Za zajęcie III miejsca: LOL Bigger Winter Disco Surprise Walizka z lalką OMG 117315 
 

3. W celu odebrania nagrody Organizator będzie kontaktować się z wygranymi osobami w 

wiadomości prywatnej e-mail.  

4. Uczestnik może decyzją Jury otrzymać Nagrodę Pocieszenia w formie gadżetów związanych z 

Galerią Handlową „Ptak Outlet”. 

5. Przekazanie nagród nastąpi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na wskazany przez Uczestnika 

adres zamieszkania. 

6. Nagroda lub Nagroda Pocieszenia nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość 

pieniężną. 

7. Do każdej Nagrody lub Nagrody Pocieszenia zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości 11,11% jej wartości, 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. 

 

VI. Dane osobowe 

1. 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, s.1) 

(„RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, zaś podanie przez 

Uczestnika uprawnionego do odbioru Nagrody lub Nagrody Pocieszenia adresu jest dobrowolne, 

ale niezbędne do doręczenia Nagrody lub Nagrody Pocieszenia za pośrednictwem poczty.  

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację 

danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

4. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych 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. 

5.  Administrator świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

a) Usługa subskrypcji Newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Uczestnika 

konkursu. 

b) Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Uczestnik konkursu jest zobowiązany do 

zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. 

c) Zapis na usługę Newsletter następuje przez wypełnienie formularza. 

d) Uczestnik konkursu subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora za 

pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.), na wskazany 

przez Uczestnika konkursu adres e-mail oraz numer telefonu. 

e) Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Uczestnika konkursu adres e-

mail. 

https://krasnal.sklep.pl/lol-omg-boombox-remix-super-surprise-4-lalki-70-niespodzianek-567172
https://krasnal.sklep.pl/lol-omg-boombox-remix-super-surprise-4-lalki-70-niespodzianek-567172
https://krasnal.sklep.pl/lol-salon-fryzjerski-surprise-jk-beauty-hair-salon-5w1-571322
https://krasnal.sklep.pl/lol-salon-fryzjerski-surprise-jk-beauty-hair-salon-5w1-571322
https://krasnal.sklep.pl/lol-bigger-winter-disco-surprise-walizka-z-lalka-omg-117315
https://krasnal.sklep.pl/lol-bigger-winter-disco-surprise-walizka-z-lalka-omg-117315


f) Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można 

anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych lub 

zgłosić taką chęć mailowo na adres: biuro@ptakoutlet.pl 

g) Usunięcie konta Uczestnika konkursu z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

przez Administrator zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym 

operację. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania dotyczące przebiegu Konkursu można kierować na adres e-mail: 

a.jaszczak@ptak.com.pl  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian warunków Regulaminu, a także do zmiany terminów, 

przerwania, zawieszenia na wskazany okres lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

konieczności podania powodów. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na profilu 

społecznościowym w portalu Facebook (https://www.facebook.com/ptakoutlet).  

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 piątku danego tygodnia, w 

którym konkurs został rozstrzygnięty. 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. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

mailto:a.jaszczak@ptak.com.pl
https://www.facebook.com/mandoriapl

