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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „SPĘDŹ FERIE Z GALERIĄ METROPOLIA” zwanego dalej 

„Konkursem” jest  PP1 Sp. z o.o. Sp. K. ul. Muszyńska 31, 02-916 Warszawa, NIP: 521-366-

79-95, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Galerii Metropolia zlokalizowanej w Gdańsku przy 

ul. Kilińskiego 4, zwaną dalej „Galerią”.   

3. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „SPĘDŹ FERIE Z GALERIĄ METROPOLIA” 

Konkurs trwa w dniach 26.01. – 11.02.2018 r. w godzinach 9.00-21.00 w dni powszednie i 

sobotę oraz w godzinach 10.00-20.00  w niedzielę. 

4. Nagrody w Konkursie wydawane będą pomiędzy godz. 9-21.00 w dni powszednie i sobotę 

oraz w godz. 10-20.00  w niedzielę. Łączna  ilość  nagród  na czas trwania Konkursu to 731 

sztuk. 

5. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba, 

która może potwierdzić swoją pełnoprawność dokumentem oraz osoba, która dokona zakupu 

w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Metropolia  

(z uwzględnieniem zapisów §1, pkt 7) w dniach od 26.01.2018 r. do 11.02.2018 r. -  o 

wartości co najmniej 50,00 zł brutto (łączymy maksymalnie 2 paragony).  

6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie maksymalnie 2 razy dziennie, co oznacza, że jedna 

i ta sama osoba, może odebrać maksymalnie 2 vouchery zniżkowe jednego dnia, przy czym 

wszystkie 2 paragony zgłoszone do akcji są zgodne z zasadami zawartymi w niniejszym 

regulaminie. 

7. Uczestnik Konkursu jest obowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

8. Z Konkursu wyłączone są paragony z banków, paragony dotyczące zakupu leków na receptę, 

wyrobów tytoniowych oraz paragony za napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst 

jednolity Dz. U. 2007r. Nr 70 poz. 473. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju 

alkoholowego, leku wydawanego na receptę, wyrobu tytoniowego hostessa odejmie wartość 

ww. zakupu od kwoty na paragonie. Jeżeli paragon lub paragony nadal spełniają warunki 

opisane powyżej to posiadacz paragonów może wziąć udział w Konkursie. 

9. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
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listopada 2009 roku o grach hazardowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych będzie Centrum Hevelius spółka z o.o. S.K.A., ul. 

Kilińskiego 1- 5, 80-452 Gdańsk. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych w 

tym zakresie będzie zawarte na dokumencie potwierdzającym odbiór nagrody przez 

Uczestnika Konkursu, który będzie zobowiązany potwierdzić odbiór nagrody, co jest 

warunkiem udziału w Konkursie.  

10. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników.  

11. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora 

dokumentacji zdjęciowej, oraz jej wykorzystanie, w tym wyraża zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku w następującym zakresie: w celach informacyjnych na stronie 

www.galeriametropolia.pl oraz fanpage GALERIA METROPOLIA na portalu 

społecznościowym Facebook, we wszelkich  materiałach promocyjnych i reklamowych 

wykorzystywanych przez Galerię Metropolia we własnych celach marketingowych. 

 

§ 2 

ZASADY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, będące jednocześnie 

konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  

i konsumentów, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone                     

w niniejszym regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupu  o wartości co najmniej 50,00 zł 

brutto w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Metropolia 

(z wyłączeniem wymienionych w §1 pkt 7) w dniach od 26.01.2018 r. do 11.02.2018 r., a 

następnie zgłoszenie się do Hostess stacjonujących w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA w 

dniach od 26.01.2018 r. do 11.02.2018 r. między godz. 9-21.00 (poniedziałek – sobota) oraz  

10-20.00 (niedziela) i okazanie paragonu lub paragonów potwierdzających dokonanie zakupu 

na co najmniej ww. kwotę. Paragon lub paragony zostaną zgłoszone (zarejestrowane) poprzez 

ich ostemplowanie i zaprotokołowanie przez Hostessę.  

http://www.galeriametropolia.pl/
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3. Paragon lub paragony zgłoszone w Konkursie nie mogą być wykorzystywane ponownie                    

w celu rejestracji w Konkursie. 

4. Po zarejestrowaniu paragonu lub paragonów przez Hostessę, Uczestnik Konkursu ma prawo 

wyboru danej nagrody z zaprezentowanej puli dziennej, przy czym decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

5. Uczestnik Konkursu może otrzymać nagrodę z puli dziennej, jeżeli dokona zakupów na kwotę 

min. 50,00 zł i spełni warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym regulaminie. 

6. Ilość nagród z całej puli, przeznaczona do konkursu to 731. Na każdy dzień akcji 

przeznaczamy: 43 voucherów. Łączna ilość dni biorących udział w konkursie: 17.  

7. W przypadku, gdy pula nagród z danego dnia nie zostanie wydana w tym dniu, przechodzi ona 

na dzień następny. Wówczas następnego dnia wydawana jest pula podstawowa + pula, która 

została z dnia poprzedniego.  

8. Hostessa będzie wydawać nagrody w dniach od 26.01.2018 r. do 11.02.2018 r., między godz. 

9-21.00 (poniedziałek – sobota) oraz  10-20.00 (niedziela) w PUNKCIE OBSŁUGI 

KLIENTA znajdującym się na terenie Galerii Metropolia. O odbiorze nagrody decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

9. Wielokrotność kwoty 50,00 zł na paragonie lub paragonach nie upoważnia Uczestnika do 

odbioru więcej niż jednej nagrody. 

10. Raz użyty w Konkursie paragon lub paragony, nie mogą być w nim ponownie 

zarejestrowane (nawet jeśli na paragonie lub paragonach znajduje się kwota stanowiąca 

wielokrotność kwoty 50,00 zł). 

11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, ani osoby 

posiadające umowy cywilno – prawne z Organizatorem Konkursu i ich najbliższa rodzina 

(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Galerii Metropolia oraz osoby posiadające 

umowy cywilno – prawne z ww. Galerią.   

13. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 

do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

 

§ 3 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LISTA NAGRODZONYCH OSÓB 
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Zgłoszenia Uczestników będą weryfikowane przez Hostessę, która oceniać będzie spełnienie 

przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym regulaminie, uprawniających 

Uczestnika Konkursu do otrzymania nagrody, zgodnie z kolejnością zgłoszenia.  

 

§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 18.02.2012 r. na adres e- mail Organizatora, tj. na 

adres: biuro@dnagroup.pl  

2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 2 osób: jednego przedstawicieli  Organizatora 

Konkursu oraz jednego przedstawiciela Galerii Metropolia.  

3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie mailowej w terminie 

określonym w §4 ust. 1 powyżej, posiadające dane takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, 

numer telefonu oraz opis podstaw reklamacji. 

4.  Zawiadomienie dla reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego pisemnej reklamacji zostanie 

przesłane na podany adres e-mail nie później niż do dnia 25.02.2018 r.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Konkursu określone 

niniejszym regulaminem. 

2. Regulamin może ulec zmianie. Ewentualne zmiany do regulaminu zostaną opublikowane nie 

później niż w dacie ich wprowadzenia.  

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie w biurze Dyrekcji Galerii Metropolia oraz                              

w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA w terminie 26.01 – 11.02.2018 r.  

mailto:biuro@dnagroup.pl

