
Regulamin konkursu „Dyniowe Pole” 

 

I. Definicje  

1. „Konkurs" – niniejszy konkurs przeprowadzony przez Organizatora w okresie i na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. „Zadanie Konkursowe” – zadaniem konkursowym jest przejście przez labirynt, odnalezienie 

kartki z pytaniem i prawidłowa odpowiedź na pytanie. 

3. „Centrum Handlowe” – Centrum Handlowe Ogrody położone w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 152. 

4. „Organizator" – organizatorem Konkursu jest Marta Kaczmarz prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Marta Kaczmarz Singularity z siedzibą w Pabianicach przy ul. 

Konstantynowskiej 7, 95-200 Pabianice, NIP: 7312062138, REGON 380879756, wpisana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

5. „Fundator” – fundatorami nagród w Konkursie są najemcy Centrum Handlowego tj. KappAhl, 

Świat Książki, Cross Jeans, Gatta, Jubirex, ZooKarina, Swiss, Fielmann, KFC. 

6. „Uczestnik" – małoletnia osoba fizyczna, powyżej 2-go roku życia, będąca po opieką pełnoletniej 

osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającej warunki 

uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.  

7. „Pełnoletni Opiekun Uczestnika” - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w 

treści Regulaminu. 

8. „Laureat Konkursu” – laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą 

na pytanie konkursowe znajdujące się na wybranej kartce znalezionej w labiryncie. 

9. „Nagroda” – nagrody w postaci nagrody rzeczowej przyznawane na warunkach wskazanych w 

pkt. IV i V Regulaminu.  

10. „Okres Trwania Konkursu” – Konkurs będzie odbywać się w dniach 21 października 2022 roku, 

28 października 2022 roku, 4 listopada 2022 roku oraz 10 listopada 2022 roku w godzinach 

12:00-18:00. 

11. „Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników 

Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu. 

II. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dyniowe Pole”. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie są najemcy Centrum Handlowego tj.KappAhl, Świat Książki, 

Cross Jeans, Gatta, Jubirex, ZooKarina, Swiss, Fielmann, KFC.  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Handlowego. 

4. Regulamin dla Uczestników Konkursu jest dostępne w Punkcie Obsługi Konkursu oraz w 

siedzibie Organizatora.  

5. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuję postanowienia Regulaminu jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.  

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

loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku. 

 

III. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 



a. jest pełnoletnia; 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem ich najbliższych rodzin, przy czym 

przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub 

kuratelą; 

d. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;  

e. w Okresie Trwania Konkursu wykonała Zgłoszenie Konkursowe;  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

 

IV. Zasady Konkursu 

1. Konkurs odbywa się w dniach 21 października 2022 roku, 28 października 2022 roku, 4 listopada 

2022 roku oraz 10 listopada 2022 roku w godzinach 12:00-18:00.  

2. Konkurs złożony jest z jednego Zadania Konkursowego, za które zostaną przyznane Laureatom 

Nagrody w postaci  Nagród rzeczowych od najemców  zgodnie z pkt. V Regulaminu. 

3. Zadanie Konkursowe polega na przejściu labiryntu, znalezieniu kartki żółtej, zielonej lub 

czerwonej. Każdy kolor kartki odpowiada innemu poziomowi pytania. Po przejściu labiryntu i 

znalezieniu karteczki, Pełnoletni Opiekun Uczestnika powinien zgłosić się do pracownika na 

strefie wydarzenia w celu odpowiedzi na pytanie z danej kategorii trudności. 

 Po prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Pełnoletni Opiekun Uczestnika Konkursu otrzyma 

voucher do sklepu najemcy, który ufundował nagrodę w celu jej odbioru. 

4. Kartki z pytaniami są o różnym stopniu trudności w zależności od koloru kartki. Poziom łatwy – 

kartka żółta, poziom średni – kartka zielona, poziom trudny – kartka czerwona. 

5. Laureatem Konkursu zostaje każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytanie. 

V. Nagroda i jej wydanie 

1. Za każde zwycięskie Zadanie Konkursowe przewidziana jest jedna Nagroda. 

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może 

otrzymać tylko jedną Nagrodę.  

3. Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę przypisaną do koloru kartki z pytaniem. 

 a) Kolor żółty – Nagrody o wartości do 20 zł; 

 b) Kolor zielony – Nagrody o wartości od 20 zł do 100 zł; 

 c) Kolor czerwony – Nagrody o wartości wyższej niż 100 zł. 

4. Ilość nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi: 

a) 235 nagród o wartości nie większej niż 20 złotych każdy,  

b) 118 nagród o wartości między 20 a 100 złotych każdy,  

c) 2 nagrody o wartości większej niż 100 złotych każdy, 

5. W razie niemożności odebrania Nagrody przez Laureata z przyczyn leżących po stronie Laureata, 

Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje własnością Fundatora.  

6. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

7. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie, liczonemu od wartości brutto danej Nagrody. Laureat Konkursu zgadza 



się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.  

VI. REKLAMACJE 

1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym 

na adres Organizatora na przebieg Promocji nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia 

Promocji (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla 

pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia 

stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres 

korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz 

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i 

powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany 

w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła 

do Organizatora).   

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, 

jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki 

Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.  

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia obiektywnych 

przyczyn niezależnych od Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków 

uczestnictwa w Konkursie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 

się przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest 

sąd właściwy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

ORGANIZATOR 


