
                     

 
 

REGULAMIN 

KONKURSU O NAZWIE  „JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 

Organizacja 

1.Organizatorem Konkursu „Jesienny Konkurs Suwałki Plaza”  jest Suwałki Plaza Sp. Z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 00-854 Warszawa, NIP: 676-21-59-311 (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs  nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540). 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą konkursu jest Arteca Service – 

Niebywałe Suwałki Stanisław Danilewicz z siedzibą w Suwałkach ul. Innowacyjna 1/101 ,NIP : 844-

149-59-05 ( dalej „Realizator”) 

6. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.suwalkiplaza.com.pl 

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

§ 2 

Czas trwania i miejsce Konkursu 
 

1. Konkurs trwać będzie w dniach od 10 października 2015 r. do 8 listopada 2015 r. na terenie 

Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza (dalej „Suwałki Plaza”), w godzinach otwarcia. 
 

2. Konkurs  składa się z 2 (dwóch) etapów, przy czym pierwszy etap Konkursu trwa od 10.10.2015 do 

24.10.2015, zaś 25.10.2015 odbędzie się pierwsze rozdanie nagród uczestnikom wyłonionym podczas 

Konkursu. Drugi etap trwa od 26.10.2015 do 07.11.2015, zaś 08.11.2015 odbędzie się drugie rozdanie 

nagród uczestnikom wyłonionym podczas Konkursu. 

§ 3 

Definicje 

1. Konkurs – udostępniona przez Organizatora poprzez ulotkę konkursową dostępną w punktach 

sprzedaży możliwość ubiegania się o nagrody przez Uczestników spełniających ustalone w 

Regulaminie kryteria. 



                     

2. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu. 

3. Zgłoszenie Konkursowe – zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez  osobiste wrzucenie do 

urny konkursowej  własnoręcznie wypełnionego kuponu konkursowego. Zgłoszenie konkursowe musi 

spełnić wymogi określone w § 3 i 4 Regulaminu. 

4. Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za wytypowanie 

spośród Uczestników zwycięzców danej edycji Konkursu. 

§ 4 

Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Realizatora, 

Najemcy oraz pracownicy Najemców Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza, Członkowie 

Komisji Konkursowej, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, 

powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami lub 

współpracownikami we wspólnym pożyciu albo będące z nimi związane węzłem przysposobienia lub 

kurateli. 

2. Uczestnik w dniu rozpoczęcia Konkursu musi mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do 

czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić poniższe warunki: 

3. Osoby, które w okresie trwania Konkursu dokonają w sklepach lub innych punktach handlowych 

znajdujących się na terenie Suwałki Plaza, uczestniczących w Konkursie zakupu towarów lub usług o 

wartości minimum 100 zł (słownie: stu złotych), są uprawnione do udziału w Konkursie poprzez 

otrzymanie kuponu konkursowego przy kasie podczas dokonywania zakupu w dniach trwania 

Konkursu. 

4. Wartości zakupów na kwotę minimum 100 zł na jednym paragonie odpowiada wydaniu 

Uczestnikowi 1 sztuki kuponu konkursowego, wartości zakupów na kwotę minimum 200 zł 

odpowiada wydanie 2 sztuk kuponu konkursowego itd., jednak nie więcej niż 5 sztuk kuponów za 1 

dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zachowania paragonu lub faktury w celu odbioru nagrody. 

6. Kupon konkursowy zawiera następujące dane: 

a) miejsce na wpisanie danych osobowych klienta chcącego wziąć udział w Konkursie (zwanego dalej 

„Uczestnikiem”) – imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail; 

b) miejsce na wpisanie informacji o dacie i godzinie dokonania zakupu, zgodnych z informacja na 

paragonie; 

c) miejsce na podpis Uczestnika Konkursu; 

d)każdy kupon zawiera informacje gdzie można zapoznać się z pełną treścią Regulaminu Konkursu. 



                     

7. Po otrzymaniu kuponu Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) czytelnego wpisania swoich danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email 

oraz numeru telefonu kontaktowego, odpowiedzi na zadania konkursowe oraz podpisania kuponu, 

potwierdzając tym samym akceptację warunków Konkursu i niniejszego Regulaminu oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji celów Konkursu; 

b) osobistego wrzucenia kuponu do urny konkursowej; 

c) zachowania paragonu, paragonów fiskalnych (lub faktury VAT) za zakup uprawniający do 

uczestnictwa w Konkursie oraz okazanie go Organizatorowi podczas uroczystości wyłonienia 

zwycięzców. Niezachowanie powyższych dowodów dokonania zakupów wyklucza Uczestnika z 

Konkursu. 

8. Kupon konkursowy powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń lub poprawek. Kupony 

konkursowe wypełnione nieczytelnie lub niezgodnie z Regulaminem nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

9. Rozstrzygnięcie każdego etapu Konkursu  odbędzie się publicznie w siedzibie Organizatora. W 

rozstrzygnięciu poszczególnych etapu Konkursu będą brały udział wyłącznie prawidłowo i czytelnie 

wypełnione Kupony konkursowe, wrzucone do urny konkursowej w okresie trwania danego etapu 

Konkursu. 

10. Podczas rozstrzygnięcia każdego etapu Konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca nagrody 

głównej i dwóch zwycięzców nagród dodatkowych w następujący sposób: spośród kuponów 

znajdujących się w urnie wybrane zostaną przez Komisję Konkursową kolejno trzy osoby które 

umieściły najwięcej kuponów w urnie (trzecie miejsce, drugie miejsce i jako ostatnie – pierwsze 

miejsce). Osoby wyłonione będą musiały prawidłowo odpowiedzieć na pytanie dotyczące CHR 

Suwałki Plaza. Prawidłowa odpowiedź i spełnienie warunków Konkursu opisanych w §3 Regulaminu 

jest podstawą do otrzymania nagród w Konkursie. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków 

powoduje powtórzenie postępowania konkursowego do chwili wyłonienia zwycięzcy. 

11. Kupon danego Uczestnika może być uwzględniony w Konkursie tylko raz. 

12. Pytania konkursowe dotyczyły podstawowej wiedzy o Suwałki Plaza. 

13. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

14. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wypełnieniem ww. przesłanek uczestnictwa w 

Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez 

Uczestnika danych w Zgłoszeniu Konkursowym (np. prowadzić korespondencję mailową) oraz żądać 

uzupełnienia niezbędnych informacji do weryfikacji spełnienia przesłanek udziału w Konkursie, w 

tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów. 

 

 



                     

§5 

Zadania Komisji Loteryjnej 

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora „Jesiennego Konkursu Suwałki Plaza”. 

W skład Komisji będą wchodzić: 1 osoba z administracji Organizatora, 1 osoba z ramienia Realizatora 

Konkursu oraz 1 osoba niezależna. 

2. Do zadań Komisji należy: 

a) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, 

b) przeprowadzenie rozstrzygnięcia Konkursu poprzez: zliczenie kuponów, sprawdzenie 

prawidłowości wypełnienia kuponów konkursowych, weryfikacja tożsamości osób wytypowanych i 

spełniania przez nie kryteriów uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem oraz sprawdzenie 

poprawności odpowiedzi na pytania konkursowe. 

§6 

Ogłoszenie wyników oraz Nagrody w Konkursie 

1. Zwycięzca Jesiennego Konkursu Suwałki Plaza zostanie poinformowany o przyznanej Nagrodzie 

oraz sposobie jej realizacji podczas uroczystego ogłoszenia wyników w dniach 25.10.2015 – I etap 

oraz 08.11.2015 - II etap. 

2. Organizator ogłosi również wyniki danego etapu Konkursu na stronie internetowej Suwałki Plaza 

(www.suwalkiplaza.com.pl) w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia tego etapu. 

3. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie. 

4. Nagrodami w Konkursie są bony zakupowe Sodexo. Jedna nagroda główna i dwie nagrody 

dodatkowe przyznawane są w każdym z 2 etapów Konkursu: 

I nagroda – bony na równowartość 5000 zł 

II nagroda – bony na wartość 2000 zł 

III nagroda– bony na wartość 1000 zł 

5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na pieniądze lub nagrody innego rodzaju. 

6. Do każdej nagrody rzeczowej opisanej w pkt. 2 powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda 

pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych PLN). 

7. 10% nagród pieniężnych, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz dodatkowe nagrody pieniężne, o 

których mowa w punkcie 3 powyżej zostaną potrącone przez Organizatora na poczet podatku zgodnie 

z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 

176 z późn. zm., dalej „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). 



                     

 

§7 

Odbiór Nagrody 

Wręczenie nagród odbędzie się w Suwałki Plaza ul. Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki, podczas 

uroczystości w dniach 25.10.15 oraz 08.11.15. 

§8 

Dane Osobowe Uczestników Konkursu 

1. Podanie przez Uczestników danych osobowych w trybie określonym w §3 Regulaminu jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Dane osobowe są gromadzone i 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Administratorem 

danych osobowych jest Arteca Service – Niebywałe Suwałki Stanisław Danilewicz z siedzibą w 

Suwałkach, ul. Innowacyjna 1/101, 16-400 Suwałki. 

2. Danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi przez Organizatora w celu, o którym mowa w 

ustępie poprzedzającym są: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail 

Uczestników. 

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (numeru telefonu i 

adresu e-mail) dla celów marketingowych Organizatora. 

4. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

§9 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu  należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie 

pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym 

razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Za datę złożenia reklamacji za 

pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres wnoszącego 

reklamację oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od ich otrzymania. 

Reklamacje złożone po terminie, o którym mowa w ustępie 1 nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu 

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na 

piśmie, na adres podany w reklamacji. 



                     

6. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu oraz raport Komisji Konkursowej, Organizator 

przechowywać będzie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie, z których w ramach 

Konkursu będą korzystać Uczestnicy. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestników nieprawidłowych 

lub niekompletnych danych, w szczególności danych na kuponie konkursowym. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator oświadcza, iż „Jesienny Konkurs Suwałki Plaza”  nie jest grą losową ani zakładem 

wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2009 r,, nr 201, poz. 1540 z poźn. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

3. W przypadku skrócenia czasu trwania Konkursu prawa Uczestników, którzy przystąpili do 

Konkursu przed ogłoszeniem tej informacji  są zachowane. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych 

powodów. Zmiany regulaminu nie dotyczą Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu na zasadach 

opisanych w niniejszym Regulaminie. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego Regulaminu obowiązuję z chwilą ich opublikowania na 

stronie internetowej www.suwalkiplaza.com.pl 

6. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w § 3 Regulaminu, Uczestnik 

oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje je w całości. 

7. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są przez cały okres trwania 

Konkursu na stronie internetowej Suwałki Plaza (www.suwalkiplaza.com.pl) a także w Biurze 

Administracji Centrum Handlowo-Rozrywkowego Suwałki Plaza, ul. Dwernickiego 15, 16-400 

Suwałki. 

 

 

Suwałki, 30.09.2015 

 


