REGULAMIN KONKURSU
„FREE RIDE”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Free Ride” (dalej „Konkurs”) jest:
OUTLET CENTER XXVIII RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000583830, NIP 9512374151, REGON 146962823, („Organizator
Konkursu”).
2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem sklepów stacjonarnych Outlet Center w
Białymstoku, jak również za pośrednictwem mediów (internet, facebook,). W sklepach
znajduje się również formularz umożliwiający zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej
„Formularz”).
3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa
polskiego.
4. Konkurs odbywa się w dniu 09.07.2017 r.

Uczestnicy
5. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, Konkurs jest skierowany do osób, które łącznie spełniają
następujące warunki:
a. ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonały zakupów w sklepach na terenie Outlet Center na kwotę min. 50 zł na jednym
paragonie, wypełniły i wrzuciły kupon do dedykowanej urny znajdującej się przy wejściu
głównym Outlet Center.
6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmiotów
z nim powiązanych ani podmiotów biorących udziału w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo).
Zadanie konkursowe
7. W celu wzięcia udziału w danym Etapie Konkursu Uczestnik musi:
a. Dokonać zakupu na kwotę minimum 50 zł w sklepów terenie Outlet Center Białystok
w terminie 09.07.2017 r.

b. Wypełnić formularz konkursowy otrzymany od sprzedawcy podczas realizacji
transakcji zakupowej i wrzucić go do dedykowanej urny znajdującej się na terenie
Outlet Center
8. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na wypełnieniu wszystkich jego pól (chyba że
zostały oznaczone jako nieobowiązkowe), w tym:
a. podania:
imienia,
nazwiska,
numeru
i adresu e-mail Uczestnika, adresu zamieszkania

telefonu

kontaktowego

b. oświadczenia, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego
postanowienia, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
9. W ramach Formularza Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego
danych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie na jego adres e-mail informacji
handlowych drogą elektroniczną.

Zasady wyłaniania Zwycięzców
10. W dniu 09.07.2017 r. Organizator w drodze losowania wyłoni spośród Uczestników
konkursu zwycięzców.
Zwycięzca zostanie wybrany w drodze losowania przez Komisję Konkursową.
Losowania odbędą się w dniu 09.07.2017 r. o każdej pełnej godzinie.
Nagrody
11. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej łącznie „Nagrody”):
a. Darmowa przejażdżka Gokartem po torze kartingowym w dniu 09.07.2017 r..

12. Zwycięzcy nie mogą żądać wypłacenia im równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu
pieniężnego, jak również nie przysługuje im prawo do wymiany Nagrody na inną.
13. Zwycięzcy są uprawnieni do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje im
jednak prawo do wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu
pieniężnego. Zrzeczenie się Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Nagrody. W takim
przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Zwycięzcy/innych Zwycięzców w
oparciu o kryteria określone w Regulaminie.
Poinformowanie o wygranej oraz wydanie Nagród
14. Na jedno losowanie przypada jedna przejażdżka.

15. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 09.07.2017 r. na terenie Outlet Center przy torze
kartingowym o godzinie:
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
16. Warunkiem wydania nagrody jest obecność uczestnika przy losowaniu (w dniu
09.07.2017r, oraz przedstawienie paragonów ze sklepów na terenie Outlet Center na
kwotę min. 50 zł.

17. Niedopełnienie przez Zwycięzcę obowiązków wskazanych lub wyznaczonych zgodnie z
pkt. 16, 17 powyżej skutkuje utratą przez Zwycięzcę prawa do Nagrody.
18. W przypadku: niemożliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy,
np. w przypadku podania nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają ustalenie
danych identyfikacyjnych Zwycięzcy oraz danych adresowych, niezbędnych do wydania
Nagrody, Organizator może zdecydować jednostronnie o utracie przez Zwycięzcę prawa
do Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo wyboru innego Zwycięzcy/innych
Zwycięzców w oparciu o kryteria określone w Regulaminie.

Reklamacje
19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu wymagają
zachowania formy pisemnej oraz przesłania na adres Organizatora listem poleconym.
20. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, jak również
wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
21. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację
o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
22. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Dane osobowe
23. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu, w tym m.in. danych
podanych w ramach Formularza oraz niezbędnych do wydania Nagród (dalej łącznie
„Dane”), jest Organizator lub podmiot przez niego upoważniony.
24. Dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z Regulaminem oraz dostarczenia Nagrody. Za zgodą Uczestnika dane przetwarzane
będą również w innych celach, w tym celach marketingowych Administratora oraz innych
podmiotów.
25. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Ponadto
Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Administratora lub Organizatora
o zmianach danych.
26. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub
niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.

Postanowienia końcowe
27. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i
zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
28. Regulamin
jest
udostępniony
do
wglądu
http://www.bialystok.outlet-center.com.pl/pl.

na

stronie

internetowej

29. Niespełnienie przez Uczestnika warunków określonych Regulaminem może skutkować
wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z
Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia
Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

