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Regulamin Konkursu 

„Dzień Kobiet” w Centrum Nowe Czyżyny 

(dalej: „Regulamin”) 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. „Dzień Kobiet” w Centrum Nowe Czyżyny, w 

dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu STD Aleksandra Orczyk z siedzibą w Krakowie (kod 31-153) przy ul. 

Szlak 77/222, NIP: 675-14-23-632, REGON: 122460218, reprezentowaną przez Aleksandrę 

Orczyk. 

3. Konkurs skierowany jest do uczestników eventu „Dzień Kobiet” organizowanego na terenie 

Centrum Nowe Czyżyny, ul. Medweckiego 2 , 31-870 Kraków. (dalej: „Centrum”) w dniu 6 marca  

2021, w godzinach od 10.00 do 16.00. Czynności związane z ogłoszeniem wyników Konkursu, 

wydaniem zwycięzcom nagród i rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji uczestników zostaną 

zakończone do dnia 15.03.2021 r. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Nowe Czyżyny, ul. Medweckiego 2 , 31-870 

Kraków. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

6. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna inna niż przedsiębiorca, która ukończyła 

18 rok życia tj. pełnoletnia. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także członkowie 

zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio:  

▪ Organizatora Konkursu,  

▪ Administracji i Właściciela Centrum, 

▪ punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum,  

▪ ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum,  

▪ firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie konkursu, 

oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.  

8. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo  

i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez 



 

2 
 
 

pracownika rozumie się również osoby świadczące pracę niezależnie od podstawy prawnej 

zatrudnienia, włączając również zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 

oraz inne podstawy zatrudnienia.  

9. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy 

od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje treść 

Regulaminu. W przypadku uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej, powyższe 

zobowiązania wymagane są od rodzica/opiekuna prawnego. 

II. Rejestracja w Konkursie – warunki udziału i zasady Konkursu 

1. Do udziału w Konkursie uprawnia dokonanie zgłoszenia w strefie eventu „Dzień Kobiet” 

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie organizowanym podczas akcji.  

3. Uczestnicy, po zgłoszeniu udziału w Konkursie będą mieli możliwość samodzielnego rozwiązania 

zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 5 poniżej (dalej „Zadanie konkursowe”). Zadanie 

konkursowe może być rozwiązywane tylko i wyłącznie przez Uczestników. 

4. Zadania konkursowe rozwiązywane są na terenie wyznaczonym jako miejsce eventu. 

5. Pytania konkursowe : Pytanie dotyczące ogólnej wiedz na temat Centrum Nowe Czyzyny oraz 

sklepów, lokali gastronomicznych oraz punktów usługowych znajdujących się na terenie Nowych 

Czyżyn 

6. Materiały niezbędne do wykonania zadania konkursowego zapewnia Organizator. 

7. Zadanie konkursowe powinno być rozwiązywane przez Uczestnika samodzielnie. W sytuacji, 

kiedy Zadanie konkursowe będzie rozwiązywane przez inną osobę aniżeli Uczestnik, osoba 

rozwiązująca zostanie całkowicie pozbawiona możliwości udziału w Konkursie bez prawa do 

zgłoszenia w nim udziału, a jeśli sama jest jego Uczestnikiem, zostanie wykluczona z Konkursu z 

takim samym skutkiem.  
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III. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano do wydania następujące nagrody:  

 

Nagroda ilośc sztuk 

Vouchery do KFC na wybrany zestaw 8 

Voucher Kodano na badanie wzorku za 0 zł  30 

Kolczyki srebrne Sezam z motywem kwiatowym 3 

Koszule nocne Verbrasi 3 

Karta podarunkowa Pierre Cardin o wartości 50 zł  3 

Karta podarunkowa Greenpoint o wartości 50 zł  3 

Girlanda świetlna kwiatuszki Flying Tiger 12 

Zestaw do manicure Flying Tiger 13 

Lustra ratanowe Flying Tiger 10 

Zestawy prezentowe Bacówka 3 

Vocuher Thermaleco o wartości 100 zł  2 

Herbata od Czas na Herbatę 2 

3 szt tulipanów w doniczce Multiflora 30 

Zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych Yves Rocher 5 

Srebrna bransoletka Gold4u.pl 3 

Srebrny łańcuszek Gold4u.pl 3 



 

4 
 
 

Kosmetyczka z miniaturami kosmetyków firmy Estee 
Lauder Douglas 

3 

Zestaw gadżetów RTV EURO AGD ( smycz 
antracytowa+torba antracytowa+zakreślacze+etui 
na kartę + długopis + kubek) 

20 

Zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych Ziaja 2 

Voucher na pizze za 1 zł Domino's Pizza 3 

Karta podarunkowa Centrum Handlowe Nowe 
Czyżyny 

50 

Zestaw Ziaja ( Ananas mgiełka do ciała 200 
ml+ananas szampon z kofeiną 160 ml+ananas 
odżywka do włosów 100 ml+maska anty-stres żółta 
7ml) 

20 

Zestaw Ziaja ( Mydło glicerynowe 300 ml + płyn do 
kąpieli orzeźwiający 500 ml + krem do rąk 
nawadniający ) 

15 

Zestaw Ziaja ( Maska jedwab wygładzanie 200 ml + 
odżywka jedwab wygładzanie 200 ml + szampon 
jedwab wygładzanie 300 ml ) 

15 

Szczotki do włosów Toto Hair Company + mini 
produkty do pielegnacji włosów Toto Hair Company  

10 

 

IV. Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania im nagród 

a. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy według oceny Komisji Konkursowej 

udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące: 

- ogólnej wiedzy na temat Centrum Nowe Czyzyny 

- ogólnej wiedzy na temat sklepów, lokali gastronomicznych oraz punktów usługowych 

znajdujących się na terenie Nowych Czyżyn 

b. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w Konkursie. 

c. O wygraniu Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni tuż po poprawnej odpowiedzi na 

pytanie Konkursowe przez prowadzącego konkurs. 

d. Nagrody będą wydawane Laureatom w dniu 6.03.2021 
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e. Laureat nie jest uprawniony do żądania ekwiwalentu nagrody w gotówce lub innej 

formie przekazania nagrody pieniężnej lub zamiany nagrody na inną nagrodę.  

f. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Radosław Omieciński oraz Ewelina Ferlejko 

Osoba nadzorującą pracę Komisji Konkursowej jest Aleksandra Orczyk 

 

V. Reklamacje 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać 

Organizatorowi wyłącznie pisemnie (pod rygorem nieważności), listem poleconym przesłanym 

na adres Organizatora do dnia 15.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje 

złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, 

adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się 

przez Organizatora.   

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni (słownie: siedmiu dni) od 

dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez składającego 

reklamację. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu zgodnie z pkt. II.10.c Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie w celu przeprowadzenia 

Konkursu pt. „Dzień Kobiet” w Centrum, w tym wyłonienia laureatów, wydania nagród i 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli STD Aleksandra Orczyk, który 

przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe w zakresie 
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podanym w formularzu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, 

adres zamieszkania (w przypadku laureatów). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą 

przetwarzane przez Organizatora od dnia zakończenia Konkursu w celu obsługi ewentualnych 

roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia. 

4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez pięć lat następujących po roku, 

w którym nastąpiło wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do 

wydania nagrody, w celu wydania nagrody, i udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu 

jej rozpatrzenia. 

5. Procesorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Konkursu w zakresie, w którym 

będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz dane osobowe Uczestników w 

zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania 

imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, określonego w art. 20 ust. 1 Ustawy o grach 

hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest prawnie uzasadniony 

interes Organizatora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również 

niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt. 11 ustawy o grach hazardowych, w przypadku 

osoby składającej reklamację oraz art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych w przypadku osoby 

wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.  

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe 

przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w 

każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania 

danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z 

udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu. Każda 
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osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania 

przez Organizatora danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą 

adresu e-mail szkolasteptodance@gmail.com. Dane osobowe Uczestników i laureatów nie będą 

wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

9. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursu przez Organizatora są przechowywane tylko 

przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną 

usunięte. 

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu ww. zakresie przetwarzane są na podstawie 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest w strefie eventowej w czasie trwania Konkursu. Nad przebiegiem 

Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie: Radosław Omieciński, Aleksandra Orczyk oraz 

Ewelina Ferlejko. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikowania czy dany Uczestnik 

bierze udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie do 

przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik 

wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku 

informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika 

przy zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której 

Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w 

czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 
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przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni 

poprzez zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym oraz 

wysłanie informacji do wszystkich Uczestników Konkursu na adresy e-mail podane przez nich 

przy zgłoszeniu udziału w Konkursie. 

5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w 

materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

cywilnego i innych ustaw.  

7. Strefa eventu „Dzień kobiet” jest zlokalizowana wzdłuż pasażu przy sklepie Carrefour. 


