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Gdynia, 27.11.2017 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO CENTRUM HANDLOWEGO BATORY 

 
 

1. Określenie organizatora 

Organizatorem konkursu jest Batory Gdynia Sp. z o.o. siedzibą w Gdyni 81-366 przy ulicy 10 Lutego 
11.  
 

2. Forma konkursu 

Konkurs urodzinowy z okazji 19 urodzin Centrum Handlowego Batory „19 urodziny Batorego” ma 
formę otwartego konkursu i nie jest on grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami).  
 

3. Warunki i zasady udziału w konkursie 

a. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupów w dowolnych sklepach 

mieszczących się w CH Batory w Gdyni na kwotę minimum 50 zł na jednym paragonie. 

b. Zakupów należy dokonać w dniach 27.11-01.12.2017 r.  

c. Paragon/y należy okazać hostessie w punkcie konkursowym mieszczącym się na poziomie 

„0” CH Batory. Paragony zostaną oznaczone jako wykorzystane na poczet konkursu. 

Hostessa wyda kupon konkursowy. Punkt konkursowy czynny w dniach 27.11-01.12.2017 w 

godz. 12:00-18:00. 

d. Kupon należy czytelnie wypełnić uzupełniając wszystkie jego pola, a następnie wrzucić do 

urny znajdującej się w punkcie konkursowym w terminie 27.11.2017 r. od godz. 12:00 do 

01.12.2017 r. do godz. 18:00. 

e. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie 

koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

 
4. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wybór najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe „Opisz jak 
chciałabyś/chciałbyś spędzić wymarzone święta Bożego Narodzenia?” i wyłonienie zwycięzcy 
konkursu. 
 

5. Komisja konkursowa 

Organizator powoła Komisję Konkursową, która będzie nadzorować przebieg i ogłosi werdykt. 
 

6. Adresaci konkursu 

a. Uczestnikami konkursu są osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia w momencie 

ogłoszenia zwycięzców konkursu (ogłoszenie zwycięzców obędzie się 02.12.2017 r.). 

b. Z możliwości uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy i członkowie rodzin 

pracowników Centrum Handlowego Batory. 
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7. Regulamin  

Regulamin dostępny jest w Punkcie Konkursowym mieszczącym się  na poziomie „0” CH Batory w 
Gdyni przy ulicy 10 Lutego 11 oraz na stronie internetowej: www.batorygdynia.com.pl 
 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

a. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w CH Batory dnia 02.12.2017 r. o 

godzinie 16:00. 

b. Zwycięzcy konkursu otrzymają:   

1) I miejsce –  bon turystyczny o wartości 1000 PLN do biura podróży Itaka + kosz 

podarunkowy od supermarketu Piotr i Paweł + zestaw kosmetyków firmy Organique z 

linii Shine+ bon o wartości 20 zł do kwiaciarni Zuzanna 

2) II miejsce – ekspres do kawy Tchibo +  kosz podarunkowy od supermarketu Piotr i 
Paweł + zestaw kosmetyków firmy Organique z linii Shine + bon o wartości 20 zł do 
kwiaciarni Zuzanna 

3) III miejsce – kosz podarunkowy od supermarketu Piotr i Paweł + zestaw kosmetyków 

firmy Organique z linii Shine 

4) IV – X miejsce –  kosz podarunkowy od supermarketu Piotr i Paweł 

c. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez ustne ogłoszenie 

wyników. Imiona i nazwiska zwycięzców wyczytywane będą przez mikrofon dwukrotnie w 

odstępie 30 sekund. 

d. W przypadku, gdy autor pomysłu, który został wytypowany do nagrody, nie zgłosi się w 

ciągu 30 sekund od ostatniego wyczytania, nagroda zostanie przyznana autorowi pomysłu, 

który uzyskał następne w kolejności miejsce.  

e. Wyniki konkursu podawane będą do publicznej wiadomości podczas uroczystości wręczenia 

nagród oraz umieszczone na stronie internetowej: http://www.batorygdynia.com.pl 

 
 

9. Postanowienia końcowe 

a. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie podanych na kuponach konkursowych odpowiedzi bez żadnych ograniczeń 

terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 

904 z późniejszymi zmianami)  

b. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas 

konkursu w dniach 27.11 – 02.12.2017 r. oraz eventu w dniu 02.12.2017 r. nieodpłatnie, 

bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) 

c. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie.  

d. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w 

każdym momencie trwania konkursu. 

http://www.batorygdynia.com.pl/
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e. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.batorygdynia.com.pl 

 

http://www.batorygdynia.com.pl/

