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REGULAMIN 

konkursu „Życzenia urodzinowe”. 

 

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu urządzanego pod nazwą „”Życzenia urodzinowe” (zwanym dalej: „Konkursem”). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Poznań Plaza przy ul. K.Drużbickiego 2 w Poznaniu 

(zwanym dalej: „Centrum”).  

3. Konkurs odbędzie się w dniach 18.05.2017 – 25.05.2017 roku. 

4. Organizatorem Konkursu jest QRA PRODUCTION MONIKA LEDÓCHOWSKA z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 

48/104, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 723-13-95-901, (zwana dalej 

„Organizatorem Konkursu”). 

5. Fundatorem nagród jest KLP Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, kod pocztowy 00-609, tj. 

właściciel Centrum. 

6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku, dlatego Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym ustawą z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. 

7. Dane osobowe uczestników Konkursu (zwanych dalej „Uczestnikami”) będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

9. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 

Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna. 

10. Uczestnicy, każdy z osobna (a za osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, ich opiekunowie) wyrażają 

nieodwołalnie zgodę na nieodpłatne opublikowanie (na zlecenie Organizatora lub Fundatora) ich imienia i nazwiska oraz innych 

form zawierających ich wizerunek na stronie internetowej pod adresem www.poznanplaza.pl, na profilu Centrum na Facebooku 

oraz we wszelkich relacjach publikowanych po przeprowadzeniu Konkursu. 

 

Część II. ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. posiadanie aktywnego konta na Facebook;  

b. akceptacja każdego z postanowień Regulaminu. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników dziesięcioro zwycięzców.  

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jak najbardziej oryginalnych życzeń urodzinowych w dowolnej formie (np. wpis w 

postaci treści, grafiki, rysunek, nagranie audio, nagrania video lub zdjęcia) z okazji dwunastych urodzin Centrum. 

4. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia. 

5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje osobiście Uczestnik. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej i za 

pośrednictwem Facebook w terminie od 18.05.2017 r. od godziny 09:00 CET do 25.05.2017 r. do godziny 12:00 CET. 

Wymagane jest uprzednie zalogowanie się na Facebook według ogólnych zasad określających korzystanie z portalu. Zgłoszenie 

możliwe jest po wyrażeniu niezbędnych zgód i przekazaniu danych (imię, nazwisko, PESEL, nazwa użytkownika na Facebook, 

numer telefoniczny oraz adres mailowy do kontaktu) i polega na dodaniu pracy konkursowej tj. zdjęcia własnej stylizacji 

jednocześnie z opisem tekstowym, w formacie akceptowanym przez Facebook we własnym komentarzu pod postem 

konkursowym na profilu Centrum na Facebook tj. facebook.com/CH.Poznan.Plaza/. 

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową (decyduje pierwszy wpis z życzeniami urodzinowymi w formie wskazanej w 

pkt. 3 powyżej). 

7. Praca konkursowa musi zostać wykonanym własnym staraniem Uczestnika (z wyjątkiem zdjęcia lub filmiku), a osobom trzecim 

nie mogą przysługiwać żadne doń prawa (dotyczy to wymienionych form zgłoszenia w Części II, pkt 3 Regulaminu). Zgłoszenie 

jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu prawa własności intelektualnej (autorskie, pokrewne, 

wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się 

użytymi w pracy konkursowej tj. w zdjęciu i opisie, informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami, wizerunkami, 

znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej, a 

także wizerunkami uwidocznionych na wymienionych form zgłoszenia w Części II, pkt 3 Regulaminu, osób. 

8. W Konkursie nie będą brane pod uwagę prace konkursowe, których treść narusza dobre obyczaje, godzi w  wizerunek Centrum 

lub podmiotów powiązanych w sensie materialnym lub moralnym. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku osób uwidocznionych w pracy konkursowej tj. na z 

wyjątkiem wymienionych form zgłoszenia w Części II, pkt 3 Regulaminu, na stronach internetowych związanych z Konkursem, a 

także na dedykowanym profilu facebook.com/CH.Poznan.Plaza/ oraz w zakresie, w jakim Fundator oraz Organizator nabyli  

prawa autorskie doń. 

10. Uczestnik, jako autor pracy konkursowej tj. formy zgłoszenia w Części II, pkt 3 Regulaminu (utworu, oraz poszczególnych 

elementów stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego), z chwilą zgłoszenia jej do Konkursu przenosi na Fundatora, 

na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (zależnych) doń, w tym do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania ich treścią bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 
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eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkich innych znanych w chwili 

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na następujących: 

a. kopiowanie i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, 

b. rozpowszechniania i emitowania, w szczególności na billboardach, ulotkach, plakatach, w prasie i w sieci Internet oraz jako 

wydruki umieszczane na przedmiotach służących jako nośniki reklamowe. 

11. Uczestnik, jako autor pracy konkursowej z chwilą zgłoszenia jej do Konkursu zezwala nieodwołalnie Fundatorowi na 

modyfikowanie ww. utworów, w szczególności na dokonywanie wykreśleń i zmian, włączanie do utworu treści pochodzących od 

Fundatora lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Uczestnika jako autora. 

12. Fundator udziela Organizatorowi licencji do korzystania z ww. utworów w zakresie niezbędnym dla obsługi przebiegu, 

rozstrzygnięcia, promowania Konkursu i informowania o jego wynikach. 

13. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia przysługujących im praw własności intelektualnej 

lub dóbr osobistych (w tym wizerunku) bądź naruszenia innych przepisów prawa, Fundator (Organizator) będzie je natychmiast 

kierował do Uczestnika jako podmiotu odpowiedzialnego za naruszenia, a Uczestnik przejmie zobowiązania i w tym zakresie 

zwolni Fundatora (Organizatora) od odpowiedzialności. Wówczas, Uczestnik w szczególności:   

a.    wstąpi w miejsce Fundatora (Organizatora), a jeśli to niemożliwe przystąpi, do wszelkich postępowań sądowych lub 

pozasądowych toczących się z udziałem Fundatora (Organizatora) w związku z roszczeniami;  

b.   zwolni Fundatora (Organizatora) od obowiązku spełnienia wszelkich powstałych z tego powodu świadczeń, a zwłaszcza 

świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Fundatora (Organizatora) zapłatę; 

c.  zwróci Fundatorowi (Organizatorowi) koszty i wydatki, które poniósł w celu ochrony przed roszczeniami, w tym wypłacone 

odszkodowania, choćby nie zostały zasądzone; 

d.    naprawi w pełnym wymiarze szkodę poniesioną przez Fundatora (Organizatora) wskutek skierowania wobec niego 

roszczeń. 

14. W przypadku uprawdopodobnionego naruszenia dóbr osobistych przez Uczestnika, Organizator jest upoważniony do przekazania 

osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na 

drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych. 

15. 10 zwycięzców wybierze komisja składająca się z dwóch osób z ramienia Organizatora oraz jednej osoby z ramienia Administracji 

CH-R Poznań Plaza. Zwycięzcy zostaną o tym poinformowani przez Organizatora telefonicznie lub mailową w godzinach 15:00 – 

20:00 w dniu 25.05.2017 r.  , przy czym Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwy telekomunikacyjne uniemożliwiające 

kontakt. Lista zwycięzców zostanie również ogłoszona do dnia 26.05.2017 na stronie na profilu Centrum Poznań Plaza na  

Facebooku. 

16. Zwycięzcy muszą osobiście wstawić się w dniu 27.05.2017 aby odebrać nagrodę o ustalonej przez Organizatora godzin ie lub 

uzgodnić z Organizatorem i przekazać imię i nazwisko osoby, która odbierze nagrodę za pomocą okazanego upoważnienia. 

Upoważnienie osoba wskazana przez Zwycięzcę musi okazać w dniu odbioru nagrody.  

17. Uczestnicy, każdy z osobna (a za osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, ich opiekunowie) wyrażają 

zgodę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie imprezy z ich udziałem i na wykorzystanie zdjęć w celach 

promocyjno-reklamowych na wszelkich znanych polach eksploatacji i bez ograniczeń czasowych (materiały promocyjno-

informacyjne na terenie Galerii, materiały reklamowe, Internet, prasa, itp.). Pkt 9-14 stosuje się odpowiednio. 

18. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie ani za 

przeniesienie praw majątkowych i za zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, jak to przewidziano w Regulaminie.  

19. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z pracami konkursowymi ani udziałem w 

Konkursie. 

20. 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. 

 

 

Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników:  

10 płyt piosenkarki Julii o nazwie „Milion Słów”. Na jednego Uczestnika przypada jedna płyta z autografem piosenkarki Julii 

(Julity Fabiszewskiej).  

Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 10 szt.  

2. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody Zwycięzcom, o ile spełnią wymogi Regulaminu, przy czym to Komisja przyznaje 

poszczególne miejsca w Konkursie, wyłącznie na podstawie własnych walorów estetycznych, co wyklucza możliwość 

podnoszenia przez Uczestników jakikolwiek roszczeń. Nagrody nie mogą zostać przyznane więcej niż trzem osobom, po jednej 

nagrodzie dla każdego Zwycięzcy.  

3. Zwycięzcy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także 

jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę, 

której praca konkursowa została jako kolejna oceniona najwyżej przez Komisję. 

4. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Zwycięzca nie może otrzymać w zamian za 

nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

5. Nagrody za udział w Konkursie zostaną wydane, bezpośrednio podczas eventu „12 Urodziny Poznań Plaza” na terenie Centrum 

Poznań Plaza w dniu 27 maja 2017. Warunkiem przyznania nagrody jest: 

a. osobista obecność Zwycięzcy podczas wręczania nagród w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez Organizatora oraz 
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okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

b. podpisanie przez Zwycięzcę protokołu odbioru nagrody. 

W  przypadku nieobecności Uczestnika, pomimo uprzedniego zdeklarowania, nagroda pozostaje własnością Fundatora.   

6. W momencie odbioru nagrody Zwycięzca powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan 

nie budzi zastrzeżeń. 

7. W wypadku, gdy Zwycięzca jest osobą niepełnoletnią, zarówno podczas odbioru jak i realizacji Nagrody wymagana jest 

obecność jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. 

8. Jeżeli przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek 

dochodowy, kwota tego podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości 

nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Zwycięzca nie będzie 

obowiązany wpłacać kwoty podatku.  

9. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Fundatorowi 

na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

10. Nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwania Konkursu pozostają własnością Fundatora.   

 

Część IV. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU KONKURSU 

1. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel zarządcy Centrum oraz dwaj przedstawiciele Organizatora. Komisja czuwa nad 

przebiegiem Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zarządcy Centrum, najemcy lokali w Centrum Handlowym lub ich pracownicy ani 

inne podmioty, lub ich pracownicy, biorący bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, 

konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, 

przysposobiony. 

4. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Komisja. 

5. Komisja wyklucza z udziału w Konkursie lub anuluje przyznanie nagrody, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia 

dopuszczenia się oszustwa lub innego zachowania o charakterze nieuczciwej konkurencji. 

 

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum, , w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Konkursu również  

w Punkcie Obsługi Konkursu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.  

3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami. 

5. Uczestnik zostaje poinformowany, że: 

a. administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest  

QRA PRODUCTION MONIKA LEDÓCHOWSKA z siedzibą w Warszawie (00-872), przy ul. Chłodnej 48/104, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 723-13-95-901, REGON 141665084.  

b. dane osobowe zgromadzone w związku z uczestnictwem w Konkursie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu oraz pokwitowania odbioru nagród. Zbiór danych osobowych powstały ze zgłoszeń do Konkursu ma 

charakter doraźny i dane osobowe zostaną usunięte. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Fundator 

zobowiązuje się nie przetwarzać w jakimkolwiek celu danych osobowych osób biorących udział w Konkursie.  

6. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora niezwłocznie po 

przedawnieniu się roszczeń z tytułu Konkursu. 

7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz wydanie nagród, a także za 

kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Konkursu. 

8. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 8, tak jak za własne działania 

i zaniechania. 

 

 

_________________________ 

Organizator 

 


