REGULAMIN KONKURSU
I LOVE SHOPPING DZIEŃ MATKI W SADYBA BEST MALL

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich
odbywa się konkurs pod nazwą – I LOVE SHOPPING DZIEŃ MATKI (dalej: „Konkurs”).
Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, kapitał
zakładowy: 2 000 200,00 zł. (dalej: „Organizator”).
3. Fundatorem Nagród są najemcy Galerii Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31, 02-903
Warszawa, KRS: 0000418906, NIP: 1132831951 (dalej: „Fundator”).
4. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez
Organizatora.
5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do osób
robiących zakupy na terenie Galerii Sadyba Best Mall.
6. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia
decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić
wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu
Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego
komunikatu na www.cosmopolitan.pl, www.joy.pl, www.hotmoda.pl,
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
8. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia Nagród
przewidzianych w Konkursie.
9. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.hotmoda.pl, na stoisku promocyjnym
mieszczącym się w Galerii Sadyba Best Mall w trakcie trwania Konkursu oraz w siedzibie
Organizatora.
II Uczestnicy Konkursu
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają
wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie
„Uczestnik Konkursu”).
3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w
rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem,
spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki: :
● ukończyły 18 rok życia;

● posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
● posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie
dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
● zaakceptowały Regulamin.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby będące
stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Fundatora
dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Fundatora jakichkolwiek usług lub
wykonywania na rzecz Organizatora lub Fundatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie
ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w
przypadku uzasadnionego podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia
przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może
nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia
Uczestnika Konkursu Nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem.
III Czas trwania
1. Konkurs jest ogłoszony na łamach portalu internetowego Organizatora www.hotmoda.pl.
2. Konkurs trwać będzie dwa dni, tj. 25 maja 2018 roku w godz. 12:00 – 20:00 oraz 26 maja
2018 roku w godz. 12:00 – 20:00.
3. W dniach 25-26 maja 2018 roku o każdej pełnej godzinie w zakresie godzinowym
wskazanym w ust. 2 powyżej nastąpi wyłonienie zwycięzców Konkursu.
IV Przebieg Konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Galerii Sadyba Best Mall.
2. Pierwsze 15 osób, które będzie posiadało paragon zakupowy o minimalnej wartości 50,00
zł w sklepach Galerii Sadyba Best Mall z dni 25-26.05.2018 r., z wyłączeniem sklepu
Carrefour oraz wszelkich lokali gastronomicznych oraz podejdzie do stanowiska
promocyjnego o pełnych godzinach tj. 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00;
19:00; 20:00 i odpowie prawidłowo na zadane pytanie otrzyma Nagrodę.
3. Organizator będzie miał prawo do oznaczenia paragonu jako wykorzystanego w
Konkursie.
V Nagroda
1.
Wartość pojedynczej Nagrody wynosi 150,00 zł. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku
dochodowego.
2.
Żadnemu ze zwycięzców Konkursu nie przysługuje roszczenie do zastrzegania
szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną, ani
uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie

Nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę. Po odbiorze
Nagroda nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
3.
Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie powiadomiony ustnie o zdobyciu Nagrody
przez Organizatora niezwłocznie po okazaniu paragonu przez Uczestnika oraz
zweryfikowaniu przez Organizatora, czy zostały spełnione przesłanki do zdobycia Nagrody.
4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do decydowania o Nagrodzie, jaka zostanie
przyznana zwycięzcy Konkursu.
5.
Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:
 Odmówi przyjęcia Nagrody,
 Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do
wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
VI Dane osobowe
1.
W związku z przeprowadzaniem Konkursu Organizator nie będzie zbierał i
przetwarzał żadnych danych osobowych Uczestników.
VII Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem
pisemnie do Organizatora, na jego podany adres email Magdalena.wronska@marquard.pl
najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres e-mail Uczestnika Konkursu, na który
Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 7 dni od daty wniesienia
reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na
adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
VIII Odpowiedzialność Organizatora
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli
nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami
losowymi o charakterze siły wyższej.
IX Postanowienia ogólne

1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
2. Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to
uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.hotmoda.pl.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest
prawo polskie.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd
właściwym miejscowo dla Organizatora.

