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REGULAMIN KONKURSU ”POLICZ KULKI I ZGARNIJ SAMOCHÓD” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Konkursu „Policz kulki i Zgarnij Samochód” jest Agnieszka Mach-Skowrońska 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „APLAUZ GROUP – Aplauz Agnieszka Mach-

Skowrońska”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:  Gdynia, ul. Jodłowa 1, 81-526 

Gdynia, NIP: 5862135663, REGON: 221083160, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs będzie przeprowadzony 

w Centrum Handlowym Turawa Park w Zawadzie k. Opola, przy ul. Dębowej 1, 46-022 Zawada (dalej: 

„CH Turawa Park”). 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Turawa Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000267344, NIP: 5272525682, REGON: 140769893.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

pobyt stały lub tymczasowy, która na dzień zgłoszenia się do Konkursu będzie miała ukończone 18 lat 

(osoba pełnoletnia).  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również podwykonawcy 

wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny. W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty prowadzące działalność na terenie CH Turawa 

Park (najemcy), pracownicy zatrudnieni w tych podmiotach (najemców), a także osoby świadczące na 

rzecz tych podmiotów stałą pracę na podstawie innej niż umowa o pracę, ochrona i serwis sprzątający 

CH Turawa Park oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pod pojęciem „członków najbliższej rodziny” 

należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

7. Konkurs trwa w dniach 05.10.2019 r. do 18.10.2019 r. do godziny 20:00, z wyłączeniem niedziel 

niehandlowych tj. 06.10.2019 r. oraz 13.10.2019 r. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 19.10.2019 r. o 

godz. 14:00. Ogłoszenie finału Konkursu przewidziane jest na godzinę 16:00. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wydłużenia okresu trwania Konkursu, na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe, 

jeżeli Organizator poweźmie informacje o zainteresowaniu Konkursem przez klientów Centrum.  

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie  

https://turawapark.com/fura_kulek/ oraz w oznakowanym punkcie informacyjnym Organizatora 

znajdujących się na terenie CH Turawa Park, oznaczonym jako „Stanowisko konkursowe”.  

9. Stanowisko konkursowe z urną konkursową będzie czynne w dniach 05.10.2019 r. do 18.10.2019r. 

w godzinach 12:00-20:00, z wyłączeniem niedziel niehandlowych tj. 06.10.2019 r. oraz 13.10.2019 r. 
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10. Urna konkursowa w CH Turawa Park będzie opieczętowana i zabezpieczona przed otwarciem przez 

osoby niepowołane.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ 

na przeprowadzenie Konkursu.  

12. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym 

regulaminie.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, o których mowa w punkcie I ust. 4, które w okresie od 5 

października 2019 r. do 18 października 2019 r. do godz. 20.00 dokonają zakupów w jednym ze sklepów 

lub punktów usługowych znajdujących się na terenie CH Turawa Park na kwotę co najmniej 150 (sto 

pięćdziesiąt) złotych brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) w ramach max. dwóch paragonów oraz w 

hipermarkecie Carrefour na kwotę co najmniej 300 (trzysta) złotych brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) 

w ramach max. dwóch paragonów  oraz dokonają zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez:  

- okazanie hostessie na Stanowisku konkursowym paragonu/paragonów zwanych dalej („Dowodem 

Zakupu” lub „Dowodami Zakupu”), z zastrzeżeniem, że hostessa działająca na rzecz Organizatora w 

celu weryfikacji poprawności paragonu/paragonów może poprosić o okazanie jej zakupów. Na 

podstawie Dowodu lub Dowodów Zakupu zostaną uczestnikowi Konkursu wydane kupony (dalej: 

„Kupony”), które w celu uniemożliwienia ponownego ich użycia zostaną opieczętowane przez 

hostessę; 

 − wypełnienie Kuponu z danymi osobowymi zgodnymi z dokumentem tożsamości (imię, nazwisko), 

wpisaniem numeru dowodu zakupu, daty realizacji zakupów, kwoty z paragonu, obliczeniem liczby 

kulek znajdujących się w samochodzie Dacia Sandero wystawionym w punkcie konkursowym. Ponadto 

Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora oraz Turawa Park zgodnie z pkt V niniejszego regulaminu.  

- wrzucenia prawidłowo wypełnionego Kuponu do urny przy obecności hostessy.  

2. Potwierdzeniem dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie 

będzie Dowód Zakupu wydany przez którykolwiek ze sklepów lub punktów usługowych na terenie CH 

Turawa Park na kwotę co najmniej 150 złotych brutto lub w przypadku Dowodów Zakupu z 

hipermarketu Carrefour na kwotę co najmniej 300 zł. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do 

zachowania paragonu do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.  

3. Do jednego Dowodu Zakupu o minimalnej kwocie 150 zł w przypadku sklepów oraz punktów 

usługowych znajdujących się na terenie CH Turawa  Park oraz w przypadku hipermarketu Carrefour o 

minimalnej kwocie 300 zł,  przysługuje wydanie tylko jednego Kuponu Konkursowego bez względu na 

wysokość kwoty widniejącej na Dowodzie Zakupu. 

4. W Konkursie nie biorą udziału Dowody Zakupu za napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, 

transakcje dokonywane w punkcie lotto, produkty lecznicze, transakcje dokonywane na stacji paliw 

znajdującej się na terenie CH Turawa Park oraz potwierdzenia transakcji kantoru jak również wpłaty i 
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wypłaty bankomatowe, doładowania telefonów. W przypadku dowodów zakupu, na których widnieją 

zakupy produktów wyłączonych z Konkursu, podstawą do wydania nagrody będzie kwota Dowodu 

zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. 

5. Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 Paragonów celem uzyskania kwoty minimalnej, o której mowa 

w ust 1.  

6. Każdy uczestnik podczas trwania konkursu może wypełnić maksymalnie 15 Kuponów konkursowych. 

7. Do udziału w Konkursie nie uprawniają dowody zakupu uzyskane w ramach zakupów dokonanych 

dzięki jakimkolwiek bonom podarunkowym uprawniającym do dokonywania zakupów w Centrum. 

III. NAGRODY  

1. Nagrodami Głównymi w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są:  

- Nagroda nr I -Dacia Sandero wersja SL TECHROAD TCe 90 o wartości 49950,00 zł 

- Nagroda nr II - telewizor marki LG LED 50UK6470, wartości 1799,00 zł ; 

- Nagroda nr III – Tablet Huawei MediaPad T3 10, o wartości 499,00 zł. 

2. Nagrodami Gwarantowanymi w Konkursie są: 

- Parasolki automatyczne z logo CH Turawa Park dla pierwszych 35 osób, które każdego dnia trwania 

Konkursu wezmą w nim udział. Jeśli pula nagród przewidzianych na dany dzień akcji nie zostanie 

wydana, nagrody przechodzą na kolejny dzień akcji. Łączna pula nagród gwarantowanych w Konkursie 

to 420 szt. Wartość pojedynczej nagrody gwarantowanej to 20 zł. 

3. Uczestnik Konkursu może otrzymać max. 1 nagrodę główną w czasie trwania Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu może otrzymać max. 2 nagrody gwarantowane w czasie trwania Konkursu. 

IV. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD  

1. Nagrody określone w punkcie III wygrywa osoba, która wyliczyła a następnie wpisała do kuponu 

liczbę kulek najbliższą liczbie kulek znajdujących się w samochodzie Dacia Sandero, wystawionym w 

punkcie konkursowym, a także będzie osobiście obecna podczas ogłaszania wyników Konkursu w dn. 

19 października 2019 r. Uczestnicy konkursu będą mogli wyliczyć liczbę kulek w oparciu o zasady 

geometrii dotyczące objętości poszczególnych przestrzeni. Uczestnicy w ramach zadania 

konkursowego powinni sprawdzić kubaturę poszczególnych przestrzeni samochodu np. na stronie 

internetowej producenta. Przykładowa kulka zostanie udostępniona uczestnikom konkursu i będą oni 

mogli zmierzyć jej średnicę. Na tej podstawie dokonają wyliczenia liczby kulek znajdujących się w 

samochodzie. W sytuacji jeśli więcej osób wyliczyło taką samą liczbę kulek, nagrodę wygrywa osoba, 

która posiada „Dowód Zakupu” na wyższą kwotę dokonanych zakupów.  

2. Oceny zgłoszonych wyników dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (dalej: 

„Komisja”) składająca się z przedstawiciela Organizatora – Macieja Skowrońskiego. Wyłącznie Komisja 

będzie znała prawidłową liczbę kulek znajdujących się w samochodzie Dacia Sandero, wystawionym w 

punkcie konkursowym.  
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3. W sytuacji jeśli więcej osób posiada „Dowód Zakupu” z taką samą kwotą, nagrodę wygrywa osoba, 

której dowód zakupu posiada wcześniejszą datę realizacji. W Konkursie biorą udział wyłącznie 

oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione, pokolorowane, zniszczone lub uszkodzone w 

sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności lub treści, nie uprawniają do otrzymania 

nagrody.  

4. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Uczestnika w trakcie finału konkursu. Za 

zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba której dane osobowe są umieszczane na prawidłowo 

wypełnionym Kuponie, wyłonionym w sposób wskazany powyżej. Imiona i nazwiska wygranych osób 

będą wyczytywane trzykrotnie, od ostatniego wywołania czas oczekiwania na osobę wygraną nie 

będzie dłuższy niż 2 minuty. Zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość, a następnie właściwego Dowodu Zakupu.  

5. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się do osoby prowadzącej finał konkursu w ciągu 30 sekund od wyczytania 

lub nie będzie posiadała Dowodu Zakupu i/lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, wyłanianie 

zwycięzców będzie trwało dalej (na podstawie wyników wskazanych w kuponach), aż do momentu w 

którym Uczestnik spełni wszystkie warunki określone Regulaminem. Czynnikiem dyskwalifikującym 

wygrany kupon jest: brak imienia lub brak nazwiska, brak daty dokonania zakupów, brak kwoty za którą 

dokonano zakupy, brak numeru Dowodu Zakupu i brak podpisu pod oświadczeniem wyrażającym 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.  

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany do zawarcia umowy z Organizatorem Konkursu o przeniesienie 

własności Nagród i przestrzeganie warunków umowy przez cały okres jej trwania. 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.  

8. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.  

9. Po wykorzystaniu puli nagród nie zostanie ona zwiększona. 

V. DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU  

1. Dane osobowe gromadzone w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pt. „Policz kulki i Zgarnij 

Samochód” są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.) 

2. Administratorem danych osobowych jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Skaryszewskiej 7, kod pocztowy: 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000267344, numer NIP: 527-25-

25-682, REGON: 140769893 (dalej: „Spółka”). 

3. Dane osobowe gromadzone w ramach konkursu będą przetwarzane przez Spółkę także w celach 

marketingowych zgodnie z RODO oraz w celu przesyłania informacji handlowych wysyłanych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail Uczestnika zgodnie z ustawą 
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z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219), 

po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika. 

4. Odbiorcą danych osobowych będzie Spółka. Spółka ma prawo przekazać przetwarzanie danych 

osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów 

opisanych powyżej. 

5. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, 

uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Spółkę z naruszeniem prawa lub są już zbędne 

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia 

danych, ograniczenia przetwarzania. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w konkursie. Odmowa podania danych osobowych w celu organizacji i konkursu lub odwołanie zgody 

na przetwarzanie w czasie trwania konkursu jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa 

w konkursie. Dane osobowe podane w celu uczestnictwa w konkursie zostaną usunięte w ciągu 21 dni 

od dnia zakończenia konkursu. Dane podane do celów marketingowych będą przetwarzane 

do momentu cofnięcia zgody. 

8. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem od Turawa Park informacji o promocjach i ciekawych 

wydarzeniach możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej za pomocą 

e-mail. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie 

udziału w Konkursie przez jego Uczestników.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych 

lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje utratą 

prawa do nagrody.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.  

4. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika 

w związku z udziałem w Konkursie oraz z uzyskaniem Dowodu Zakupu. 

VII. REKLAMACJE 

1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczące sposobu 

przeprowadzenia Konkursu na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia konkursu tj. do 2 listopada 2019 roku. O wniesieniu reklamacji w terminie decyduje data 

stempla pocztowego lub data wpływu w siedzibie Organizatora w przypadku złożenia reklamacji 

osobiście przez Uczestnika konkursu. 
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2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do Biura Organizatora znajdującego się 

pod adresem: APLAUZ GROUP – Aplauz Agnieszka Mach-Skowrońska z siedzibą w Gdyni, ul. Jodłowa 1, 

81-526 Gdynia 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji oraz żądanie jakiego rozwiązania domaga się reklamujący. 

4. Organizator rozpatrzy i powiadomi drogą elektroniczną osobę zgłaszająca reklamacje 

o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji. 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika 

Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego 

uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z regulaminem.  

2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu w żadnym przypadku nie przekroczy 

wartości i liczby nagród określonych w regulaminie i obejmuje wyłącznie winę umyślną.  

3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z warunkami regulaminu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez 

Zwycięzcę Konkursu z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, 

za działania i zaniechania której Organizator odpowiada.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.  

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. W kwestiach 

nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu, a materiały reklamowe 

i promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.  

8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, a 

nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

9. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, 

nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność 

pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne 

postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 

10. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest „grą losową”, 

„loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 2009 

r. Nr 201 poz. 1540). 
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11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin w brzmieniu dostępnym w punkcie 

obsługi Konkursu w chwili przystąpienia do Konkursu. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest 

równoznaczne z tym, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, w pełni ją akceptuje 

oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.10.2019r. Aktualizacja regulaminu 11.10.2019r. 

 

___________________ 

Organizator Konkursu 

 

 

 

 


