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REGULAMIN KONKURSU 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przewidziany niniejszym regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Złap serce” (dalej jako „Konkurs”). 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Ewa Szafran-Kozińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Pixelmakers Ewa Szafran-Kozińska, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wiślanej 27/3, 44-119 Gliwice, NIP: 631-
110-33-72  (dalej: „Organizator”) działający na zlecenie Ruda Śląska Property KLP Polska Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000627274, NIP 5213414136, (dalej: „Zleceniodawca”). 

 
3. Fundatorem Nagród jest Ruda Śląska Property KLP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627274, NIP: 5213414136. 

 
4. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Centrum Handlowego RUDA ŚLASKA PLAZA, ul. 1- go maja 310, 

41-710 Ruda Śląska (dalej: „Centrum”) w dniu 12-14 lutego 2019 r. w godzinach 11:00 – 18:00. 
5. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 

Kodeksu Cywilnego (tj. niedokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum oraz 
osób pozostających z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów handlowych 
i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz członków ich rodzin (krewnych i powinowatych do 
drugiego stopnia). 

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy 
od przypadku. 

7. Konkurs prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
8. Organizator oświadcza, iż od Uczestników Konkursu nie będą zbierane ani przetwarzane żadne dane osobowe 

z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu. 
 
 
.  
 

§2 ZASADY PROMOCJI 
 
1. Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  Centrum  w  dniu: 

             12-14.02.2019 r. w godzinach 11:00:00 - 18:00. 
2. Uczestnik, który zrobi zakupy (nabędzie towar lub usługę) w Centrum na kwotę minimum 50 złotych brutto w 

czasie trwania Konkursu, z wyłączeniem: 
a. zakupów artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
b. zakupów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów i 

papierosów elektronicznych, 
c. zakupów produktów leczniczych, 
d. zakupów mleka początkowego, 
e. wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, 
f. transakcji kantorowych, 
g. doładowań telefonów, 
h. transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w punktach operatorów 

telekomunikacyjnych, 
i. transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w oddziałach banku, 
j. spłat raty kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi, 
k. zakupu kart podarunkowych, 
l. wpłat i wypłat bankomatowych.  

 
 może przystąpić do zadania konkursowego polegającego złapaniu jak największej liczby spadających serduszek w 
aplikacji. Test przeprowadzany jest na urządzeniu multimedialnym, wyposażonym w ekran dotykowy. Serduszka 
będą spadać na ekranie z góry do dołu. Czas wykonania zadania konkursowego to 1 minuta. Serduszka co 10 sek 
będą zmieniać prędkość spadania narastająco. 
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3. Aby wziąć udział w Konkursie można połączyć maksymalnie 2 paragony na łączną kwotę minimum 50 złotych 
brutto, przy czym każdy paragon musi być od innego sprzedawcy lub usługodawcy. Data paragonu musi być z 
okresu trwania Konkursu tj. 12-14.02.2019 r. 

4. Za jeden paragon lub połączone paragony Uczestnik otrzymuje możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 
 

5. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy, o ile każdorazowo spełni się warunki przystąpienia do 
Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji, znajdującym się na pasażu, na parterze 
Centrum wg poniższego harmonogramu: 
12.02 – 1 nagroda główna oraz 3 nagrody dodatkowe – zwycięzca zostaje wyłoniony o godzinie 18.00 
13.02 -  1 nagroda główna oraz 3 nagrody dodatkowe -  zwycięzca zostanie wyłoniony o godzinie 18.00 
14.02 – 3 nagrody główne oraz 4 nagrody dodatkowe – zwycięzcy wyłaniani będą w 3 turach – o 

godz.13.00/15.00/18.00 
Nagrody nie odebrane dnia 12-13.02 przechodzą na dzień 14.02 
Jeżeli nagrody z dni 12 i 13.02 przejdą na dzień 14.02 rozdawane będą w konfiguracji : 
13.00 – 1 nagroda główna+1 nagroda dodatkowe 
15.00 – 2 nagrody główna+1 nagroda dodatkowe 
18.00 – 2 nagrody główna+2 nagrody dodatkowe 
 
 

§ 3 ZASADY KONKURSU 
1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie jest zobowiązany do przedstawienia osobom znajdującym się w 

Punkcie Obsługi Promocji w Centrum dowodu dokonania zakupu tj. paragonu, na kwotę minimum 50 złotych 
brutto, na którym w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupów oraz kwota oraz numer 
paragonu. Dowody zakupu podlegają weryfikacji przez obsługę w Punkcie Obsługi Promocji. Oryginał paragonu 
zakupowego zostanie ostemplowany i zwrócony Uczestnikowi Konkursu. Ostemplowany paragon biorący udział 
w Konkursie nie może być powtórnie podstawą do wzięcia w nim udziału. 

2. Po weryfikacji możliwości przystąpienia Uczestnika do Konkursu hostessa uruchamia aplikacje konkursową na 
urządzeniu multimedialnym, a następnie Uczestnik przystępuje do rozwiązania zadania konkursowego w formie 
gry. Uczestnik łapie spadające serduszka w aplikacji poprzez „kliknięcie” w nie. 

3. Po zakończeniu zadania konkursowego, Uczestnik otrzymuje swój indywidualny numer gracza, pod którym w 
systemie zapisuje się jego wynik. 

4. Nagrody zostaną rozdane według harmonogramu z paragrafu §2 ZASADY PROMOCJI w  dniach trwania 
Konkursu. Nagrody rozdawane będę według rankingu generowanego przez aplikację. Liczona jest liczba 
złapanych serduszek. 

5. W przypadku kiedy kilku Uczestników uzyska identyczny wynik, liczyć będzie się pierwszeństwo zgłoszenia do 
Konkursu. 

6. Ranking zostanie wyświetlony na urządzeniu multimedialnym oraz wyczytany przez konferansjera. 
 
7. Odebranej Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę. 
8. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za Nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

 
 

§4 NAGRODY 
 
1. Ilość Nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi 165 szt. 
… 
2. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora naród. 
  
3.          Dla Laureatów Konkursu przewidziane są następujące Nagrody:  

a) Nagroda główna - kolacja walentynkowa 5 szt.  
b) Nagrody dodatkowe - 10 voucherów do pizzerni o wartości 50 zł każdy 

Które będą wydawane zgodnie z harmonogramem z §2 pkt. 6 
Ponadto dla pierwszych 50 Uczestników w każdym dniu Konkursu będą wydawane 
czekoladki karmello  bc)   

 
 
 

§5 REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni 
od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres email: biuro@pixelmakers.pl 

2. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Konkursu w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia reklamacyjnego. 
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3. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Ewa Szafran-Kozińska 
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pixelmakers Ewa Szafran-Kozińska, z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Wiślanej 27/3, 44-119 Gliwice, NIP: 631-110-33-72,  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
reklamacyjnego. 

5. Uczestnikom którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika: 
a) Imię i Nazwisko 
b) adres korespondencyjny lub adres e-mail 
 

7. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane Uczestników którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane Uczestników którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 

11.  Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 
12.  Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) 

RODO. 
 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w terminie 12-14.02.2019 r. oraz w siedzibie 

Organizatora. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego 

warunków 

 


