
REGULAMIN KONKURSU 

„Najlepsze przebranie Halloween” 

w Centrum Handlowym Wzorcownia  
w dniu 30.10.2016 r. 

 

§ 1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Organizatorem Konkursu „Najlepsze przebranie Halloween” w C.H. Wzorcownia, ul. Kilińskiego 3 jest: 
Agencja Reklamowa X5 Productions Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz zwana dalej 
Organizatorem. 

1.2. Agencja zobowiązana jest do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, zezwoleń na dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym regulaminie. 

1.3. Fundatorem nagród jest Centrum Handlowe Wzorcownia. 

1.4. Konkurs będzie odbywał się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w C.H. Wzorcownia w dniu 30 
października 2016 r. w godzinach 11:00 – 16:50.  

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w: Agencji X5 Productions, Galerii 
Wzorcownia, w podmiotach prowadzących działalność na terenie galerii, Najemców, serwisu technicznego, 
sprzątających, ochrony, a także osób świadczących na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy oraz rodzina w/w. 

1.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 
Regulaminie. 

1.7. Za dzieci biorące udział w konkursie pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników jednej osoby, która przygotuje najlepsze przebranie 
halloweenowe i w najciekawszy sposób zaprezentuje je na placu animacyjnym. Jury oceniać będzie: estetykę 
wykonania stroju, kreatywność, zgodność z tematem Konkursu, prezentacje stroju.   

2.2. Uczestnik na zaprezentowanie swojego stroju ma 30 sekund.  

2.3. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 3 – 13 lat (ważny jest rok urodzenia), tylko i 
wyłącznie za zgodą potwierdzoną podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator będzie wymagał 
okazania przez rodzica lub opiekuna prawnego jego dokumentu tożsamości oraz wypełnienia danych 
informacyjnych o dziecku niezbędnych do właściwej realizacji Konkursu. Wszystkie dane osobowe oraz 
informacje wymagane przez Organizatora od każdego z Uczestników powinny być prawdziwe, dokładne oraz 
nie mogą wprowadzać w błąd. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu 
według własnego uznania, jeżeli Uczestnik na jakimkolwiek etapie Konkursu dostarczy dane lub informacje 
nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. 

2.4. Uczestnicy Konkursu musza zgłosić się z opiekunami prawnymi do stanowiska zapisów do konkursu. 

2.5. Prezentacja występów Uczestników Konkursu odbędzie się wg poniższego harmonogramu: 

I Finał 11:20-11:40  

II Finał 12:20-12:40 

III Finał 13:20-13:40 

IV Finał 14:20-14:40 

V Finał 15:20-15:40 

VI Finał 16:10-16:40 



podczas eventu „Halloween ze Scooby-Doo” 30 listopad 2016r. w C.H. Wzorcownia. 

2.6. W każdym Finale może wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników. 

2.7. O możliwości wystąpienia w każdym finale konkursu decydować będzie kolejność zgłoszenia.  

2.8. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury w składzie: Przedstawiciel Organizatora (Event Manager) oraz 
Animator Prowadzący.  

2.9. Jeden Uczestnik ma prawo tylko raz wziąć udział w konkursie. 

2.10. Każdy z Rodziców/Prawnych opiekunów Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie imienia 
i nazwiska oraz zdjęcia zawierającego wizerunek swojego dziecka/podopiecznego  na stronie internetowej 
www, na profilu Galerii Wzorcowani na facebooku oraz we wszelkich relacjach publikowanych po evencie. 

§ 3. NAGRODY 

3.1. Nagrodami w konkursie są: 

6 szt. koców polar z wizerunkiem Scooby-Doo 

Każdy zwycięzca w danym Finale trzyma jeden koc polar. 

3.2. Nagrody zostaną przyznane w 6 Finałach konkursu: 

Finał I – godz. 11:45 

Finał II - godz. 12:45 

Finał III – godz. 13:45 

Finał IV – godz. 14:45 

Finał V- godz.15:45 

Finał VI- godz. 16:45 

3.3. Nagrody zostaną przyznane bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. 

3.4. Wartość żadnej z nagród nie przekracza 200zł.  

3.5. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad przyznawania nagród w konkursie. 

3.7.  Warunkiem odbioru nagrody jest: 

a) osobista obecność Zwycięzcy wraz z rodzicem/prawnym opiekunem podczas ogłoszenia wyników oraz 
okazanie przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.  

Nazwisko każdego Zwycięzcy wywołane zostanie 3 razy. W przypadku nieobecności wyczytanego trzykrotnie 
Uczestnika Zwycięzcą zostaje kolejny na liście Finalistów Uczestnik konkursu.  

b) podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna Zwycięzcy protokołu odbioru nagrody.  

§ 4. REALIZACJA NAGRÓD 

4.1 W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem nagrody 
odprowadzony został podatek dochodowy, stanowiący 10% wartości nagrody, wartość ta zostanie 
odprowadzona przez Organizatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa 
w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku d dochodowym od osób fizycznych, a Uczestnik Konkursu nie będzie 
zobowiązany wpłacać kwoty podatku.  

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



4.3. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, 
składając Fundatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

4.4.Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. 

4.5 Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika konkursu zgłaszający uczestnictwo swojego dziecka/podopiecznego  
w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak również danych osobowych 
swojego dziecka/podopiecznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5.2. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w Konkursie zostaje poinformowana, że: 

a) administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z uczestnictwem w Konkursie jest Agencja 
reklamowa X5; 

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, z 
zastrzeżeniem § 2 niniejszego regulaminu. 

5.3. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora 
w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie 
danych osobowych. 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych 
danych osobowych.  

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do 
interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

6.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje 
Uczestnikom konkursu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w 
formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Konkurs Najlepsze przebranie Halloween” na adres: X5 
Productions Sp. z o.o., ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni 
roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, 
nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, oraz dokładny opis oraz powód 
reklamacji. 

6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowychoraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

6.4. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu podczas trwania Konkursu u hostessy na stanowisku 
zgłoszeń. 

6.5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie konkursu oraz wydanie 
nagród a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie konkursu. 

6.6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 6.5, 
tak jak za własne działania i zaniechania. 

  


