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REGULAMIN KONKURSU - AKCJA  LICYTACJA  

!
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE !
Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w 
Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski 8/104,wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Gdyni pod numerem 48828, zwana dalej ‘’Organizatorem’’.  

Organizator działa na zlecenie  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych INBAP  z 
siedzibą 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 

1. Konkurs  będzie prowadzony pod nazwą „Akcja Licytacja” i ma charakter wewnętrzny – odbędzie się na  
terenie  Galerii Kociewskiej w Tczewie i jest przeznaczony dla  Klientów Galerii 

2. Konkurs, odbędzie się 16.12.2017 r  w godzinach 10 00-17 00  . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  o 
godz. 11 00, 13 00, 16 30. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w formie licytacji ,podczas  której wybrani uczestnicy deklarują kwotę 
na paragonach za zakupu zrobione na terenie Galerii 16.12.2017 r w godz.10 00- 16 00  Wygrywa 
osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę na paragonie. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU !

1. Uczestnikiem konkursu jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, podmioty 
mające podpisane umowy i świadczące usługi w siedzibie Organizatora oraz inne podmioty 
bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie konkursu, pracownicy zarządcy i  właściciela 
pracownicy najemców Galerii, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego.  

2. Uczestnik  w czasie trwania konkursu określonej w §1 dokona zakupu w jednym ze sklepów  na terenie 
Galerii, na kwotę nie mniejszą niż 100 zł , a następnie zgłosi się w dniu trwania konkursu do 
konferansjera i okaże paragony zakupu. 

3. Uczestnik konkursu, by wylicytować nagrodę musi dokonać zakupów na terenie Galerii w dniu 
16.12.2017, w godz.10 00 do 16 00 , i biorąc udział w konkursie okazać dowód zakupu/paragon na jak 
najwyższą kwotę w danym momencie podczas licytacji 16.12.2017 w godz. 11 00, 13 00, 16 30. 
Paragony podlegają sumowaniu, łączeniu. Uczestnik może okazać paragon, który jest jego własnością 
i dotyczy zakupu dokonanego osobiście.  

4. Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę w licytacji. 
5. Każdy paragon (dowód zakupu) może być podstawą uzyskania nagrody tylko raz. 
6. Paragon (dowód zakupu) na podstawie, którego odebrano nagrodę, hostessa obsługująca punkt 

oznaczy podpisem lub pieczątką, jako wykorzystany, jednak w taki sposób by go nie zniszczyć. 
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7. Osoba odbierająca nagrodę  jest zobowiązana do podpisania protokołu przekazania nagrody, 
zawierającego krótki opis nagrody, miejsce na imię i nazwisko zwycięzcy oraz czytelny podpis 
Uczestnika. 

8. Nagrody wylicytowane oraz wygrane przez uczestnika biorącego udział w aukcji zostaną przekazane 
bezpośrednio po zakończeniu każdej z aukcji. 

9. Wybrane do licytacji osoby powinny zgłaszać się do Konferansjera prowadzącego konkurs, 
bezpośrednio po zapowiedzi dot. rozpoczęcia się konkursu, w celu odebrania plakietek z numerkami, a 
następnie do hostessy w celu sprawdzenia łącznej kwoty na paragonach. 

  
10. Działaniem konkursu są objęte wszystkie sklepy znajdujące się na terenie Galerii z wyjątkiem apteki (w 

tym produktów leczniczych), napojów alkoholowych, tytoniowych !!
§3 

MECHANIZM I ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU !
1. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołane dwuosobowe jury, w skład którego wchodzić będzie 

przedstawiciel  Organizatora, oraz przedstawiciel Galerii  
2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które zaproponują największą kwotę na paragonie za 

licytowany przedmiot. 
3. W przypadku, gdy uczestnicy biorący udział w licytacji będą posiadać taką samą kwotę na 

paragonach, zwycięży osoba, która posiadać będzie paragony z wcześniejszą godziną dokonania 
zakupu. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w dniu 16.12.2017  zaraz po zakończeniu aukcji. 
5. Uczestnik może wziąć udział w konkursie– licytacji nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem iż nie 

wygrał nagrody. W przypadku otrzymania nagrody – uczestnik nie może ponownie brać udziału w 
licytacjach. 

§4 !
NAGRODY !

1.  Nagrodami w konkursie są choinki- 6 sztuk 
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie rozstrzygnięcia konkursu w Galerii Kociewskiej i 

zgłoszenie się po wywołaniu przez prowadzącego po odbiór nagrody,  uzupełnienie i czytelne 
podpisanie protokołu odbioru nagrody. 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody ani prawo do 
otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). !!!!!!
  !  2

COPYRIGHT BY ART MEDIA



GOOD EVENT PAŃSTWU 

!!
§ 5 !

POSTANOWIENIA KOŃCOWE !
1.Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: 

a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, 
b) na przedstawi dowodu zakupu dokonano wcześniej przed odbiorem nagrody w ramach 

konkursu. 
c) paragon (dowód zakupu) będzie zniszczony, nieczytelny, porwany. 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Wszystkie treści zawarte w 
materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki konkursu określone niniejszym 
regulaminem. 

3. Niniejsza akcja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 
zakładach wzajemnych. 

4. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
5. Udział w konkursie oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie 

zasady konkursu  zawarte w niniejszym Regulaminie. 
6. Uczestnik biorąc udział w konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek 

lecz działanie uczestnika. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w 

niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Galerii. 
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