REGULAMIN KONKURSU „Walentynki z Designer Outlet”
ORGANIZOWANEGO W SERWISIE FACEBOOK

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Walentynki z Designer Outlet” zwanego dalej „Konkursem”,
jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości
2.026.151,00 PLN dalej zwana „Organizatorem”.
2. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem Nagród jest Bolsover sp. z o.o. 17 sp.
Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, NIP:
5252660715, prowadzącą centrum handlowe pod nazwą Designer Outlet Warsaw zwany
dalej „Zleceniodawcą” lub „Fundatorem”.
3. Konkurs trwa od 09.02.2018 do 14.02.2018 do godz. 23:59 czasu polskiego. Konkurs jest
organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wyłącznie w ramach serwisów Facebook: https://www.facebook.com/DOWarszawa/ oraz
Instagram: https://www.instagram.com/designeroutletwarszawa/
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Zleceniodawcy prowadzonym przez
Organizatora w ramach serwisu Facebook i Instagram nie później niż w dniu 16.02.2018.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być:
· wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych;
· posiadające zarejestrowane konto w jednym z dwóch określonych poniżej serwisów
społecznościowych: www.instagram.com; www.facebook.com; (w serwisie Instagram,
oznaczone jako publiczne), w okresie trwania Konkursu;
· w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,
podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem
oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków,
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§2.
Warunki i przebieg konkursu:
1. Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie powinien od dnia 09.02.2018 r. obserwować
oficjalny profil Designer Outlet Warsaw na Facebooku:
https://www.facebook.com/DOWarszawa/ oraz na Instagramie:
https://www.instagram.com/designeroutletwarszawa/
2. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona w poście dodanym przez
Administratora na profilu Designer Outlet Warsaw na Facebooku oraz na Instagramie do
godz. 14:00 w dniu 09.02.2018 r.
3. Uczestnicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie. Zadaniem
każdego Uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytanie: „Dokąd zabrałbyś/zabrałabyś
swoją drugą połówkę na walentynkowy wyjazd i dlaczego właśnie tam?”
4. Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postami konkursowymi na Facebooku
lub Instagramie w opisany wyżej sposób w trakcie trwania konkursu.
5. W Konkursie można wziąć udział tylko raz przesyłając jedną odpowiedź. Dana osoba może
wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w jednym z wymienionych serwisów.
W przypadku zgłoszenia do konkursu w obydwu serwisach, Komisja wybierze jedną
odpowiedź, którą weźmie pod uwagę.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie
kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
8. Za jedno zgłoszenie konkursowe uważa się jedną odpowiedź na pytanie.
9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej
przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada do niej pełne prawa autorskie. Designer
Outlet Warsaw jest jedynie hosterem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia
niniejszych praw.
10. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”),
której zadaniem będzie ocena odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie
zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny komentarzy pod kątem:
a. kreatywności
b. zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi regulaminu
c. oraz walorów artystycznych.
11. Komisja Konkursowa oceni wszystkie zgłoszone odpowiedzi, które spełnią warunki
Konkursu i dokona wyboru zwycięskich odpowiedzi, której autorzy będą nagrodzeni
zgodnie z § 5 (dalej „Zwycięzcy”).

12. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację Odpowiedzi na
stronach w mediach w społecznościowych określonych w punkcie 1.4. w połączeniu z
danymi Uczestnika podanymi w w.w. serwisach społecznościowych.
§3.
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie jest 15 zestawów poduszek podróżnych pod kark. Każdy zestaw
zawiera dwie poduszki o łącznej wartości 60 zł brutto.
2. Komisja przyzna 10 zestawów uczestnikom konkursu na profilu Facebook oraz 5
zestawów uczestnikom na profilu Instagram. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden
zestaw.
3. Wyniki zostaną ogłoszone przez Administratora na profilu Facebook oraz Instagram w
komentarzu pod postem konkursowym do dnia 16.02.2018 r. do godziny 21:00.
§4.
Protokół odbioru nagrody
1. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej na profilu Designer
Outlet Warsaw na Facebooku lub na Instagramie danych osobowych Uczestnika konkursu
(Imię i nazwisko) do dnia 19.02.2018 r. do godziny 15:00.
2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora na profilu Designer
Outlet Warsaw na Facebooku lub na Instagramie w prywatnej wiadomości otrzymania od
zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody i potwierdzenia
terminu odbioru.
3. Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w biurze Designer Outlet Warsaw od
poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -17.00.
4. Warunkiem odbioru nagrody jest podpis Protokołu Odbioru nagrody oraz oświadczenia
dotyczącego przeniesienia praw autorskich (Załącznik nr 1).
5. Odbiór nagrody nastąpi na podstawie okazanego dokumentu tożsamości zawierającego
imię i nazwisko zgodne z przesłanym w wiadomości prywatnej na profilu Designer Outlet
Warsaw na Facebooku lub na Instagramie.
6. Nagrodę można odebrać do 28.02.2017 r. włącznie.

§5.
Komisja Nadzoru

1. Organizator powoła wewnętrzną komisję do nadzoru nad prawidłowością przebiegu
Konkursu (dalej „Komisja Nadzoru”).
2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą przedstawiciele Organizatora.
3. Komisja Nadzoru będzie nadzorować zgodność przeprowadzenia Konkursu
z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Komisja Nadzoru będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne, o
którym mowa w § 7 poniżej.
§6.
Dane Osobowe
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie, a w szczególności wydanie Nagród.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych (t.jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w
celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności:
a) wyboru laureatów,
b) ogłoszenia listy laureatów
c) wydania Nagród,
d) obsługi reklamacji.
Dane te przechowywane są przez Organizatora tylko przez okres, jaki konieczny jest do
dokonania ww. czynności, nie dłuższy niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a
po jego zakończeniu zostaną trwale usunięte.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Uczestnicy przez cały czas przetwarzania danych mają prawo wglądu do nich oraz ich
poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie lub
odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie,
w szczególności wydanie nagrody. Jeżeli Uczestnik zdecyduje o odwołaniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia
jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: sekretariat@valkea.com lub pisemnie
na adres Organizatora. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Administratorowi przysługuje prawo do powierzenia podmiotowi trzeciemu
przetwarzania danych Uczestników w zakresie związanym z realizacją projektu,
w szczególności Fundatorowi.
§ 7.
Postanowienia Końcowe
1. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do
nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na
żadną inną formę rekompensaty.
2. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do
właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
wartości Nagrody.
3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu
nieprawidłowych danych.
5. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie
Facebook i/lub Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
6. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika
z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w
przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i
niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a
także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika
sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi niespełniających kryteriów
ogólnych zasad przyjętych na profilu Facebook i Instagram Designer Outlet Warsaw
między innymi: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani
bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook i Instagram ani jego
właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje
związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia

Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku
z Konkursem.
§8.
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji
terminie do dnia 20.02.2018 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie
będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na
przesyłce zawierającej reklamację.
2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie bądź niezawierające elementów, o których
mowa w § 8. pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię,
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację.
4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Valkea Media SA, ul. Ficowskiego 15, 01747 Warszawa.
5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji Nadzoru
za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
7. Komisja Nadzoru rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY RZECZOWEJ ZA WYGRANĄ W KONKURSIE
„WALENTYNKI Z DESIGNER OUTLET”
Imię i nazwisko: ..............................................................................
Niniejszym kwituje odbiór przyznanej nagrody:
.......................................................................................................................................
Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że:
1) Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe, zgodne z moją wiedzą i są
przekazane w dobrej wierze,
2) Spełniam i akceptuję wszystkie wymagania formalne określone w Regulaminie Konkursu
„Walentynki z Designer Outlet”
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bolsover sp. z o.o. 17
sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609, w celu
udziału w konkursie, a szczególności wyboru laureatów, ogłoszenia listy laureatów oraz
wydania Nagród.
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

dnia ........................................

...............................................................

Podpis Laureata

