
 

 

REGULAMIN KONKURSU „Dzień babci i dziadka” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs 

prowadzony pod nazwą „Dzień babci i dziadka”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma AdPrime sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Alei Stanów Zjednoczonych 

34/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod nr KRS 

0000428749, nazywana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Konkurs będzie prowadzony na stronie Focus Mall Zielona Góra pod adresem: http://focusmall-

zielonagora.com.pl/quiz/. 

4. Uczestnicy o Konkursie dowiadują się z informacji opublikowanej na stronie Focus Mall Zielona Góra na 

Facebooku. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W Konkursie nie mogą brać udział: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, 

wstępni oraz rodzeństwo. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i wygrać jedną nagrodę. 

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem jest osoba, która bierze udział w Konkursie „Dzień babci i 

dziadka” zorganizowanym przez firmę AdPrime. 

2. Zasady Konkursu: 

a) Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe, które polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 10 pytań w 

czasie krótszym niż 3 minuty. 

b) Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko i ustalone przez siebie hasło, które będzie potrzebne do odbioru 

Nagrody. 

3. Uczestnik musi zaakceptować Regulamin konkursu. Za akceptację Regulaminu uznaje się naciśnięcie przycisku 

„Rozpocznij quiz” na stronie Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które wzięły udział w Konkursie więcej niż 

jeden raz. 

5. Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go na osi czasu strony Focus Mall Zielona Góra w portalu 

społecznościowym Facebook dnia 20 stycznia 2018 roku i trwa do 22 stycznia 2018 roku. 

6. Organizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu na stronie http://focusmall-zielonagora.com.pl/quiz/. 

7. Warunkiem przyznania Nagrody jest zgłoszenie się Zwycięzcy w biurze administracji Focus Mall Zielona Góra i 

podanie hasła ustalonego w trakcie Konkursu. 



 

 

8. Nagrodę należy odebrać osobiście w biurze administracji Focus Mall Zielona Góra do 11 marca 2018 roku. Biuro jest 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00. 

 

§ 4 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Nagrodami w konkursie są 2 zestawy nagród: 

• dwie kawy Tchibo Privat Kaffe, 

• zestaw kosmetyków Yves Rocher – olejek pod prysznic 200 ml, żel pod prysznic z peelingiem 200 ml, żel do kąpieli i 

pod prysznic 400 ml, balsam do ciała 390 ml, krem do rąk 30 ml, 

• 1 voucher do CCC o wartości 100 zł (ważny do 28.02.2018 r.). 

2. Pojedyncze zestawy nagród przyznawane są dwóm (2) uczestnikom, którzy w jak najkrótszym czasie poprawnie 

odpowiedzą na wszystkie pytania. 

 

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, czyli w celu 

wyłonienia Zwycięzcy i przyznania Nagrody. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do realizacji przyznania i wydania Nagród. 

Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania 

usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnymi zasadami Polityki Prywatności Focus Mall Zielona Góra. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www http://focusmall-zielonagora.com.pl/quiz/ przez cały okres 

trwania Konkursu. 

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, 

Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę 

w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 ZASADY OPODATKOWANIA 

1. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w § 4 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

2. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie części rzeczowej Nagrody nastąpi wyłącznie po 

pobraniu przez Organizatora części pieniężnej Nagrody na poczet podatku od wygranych, zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


