
Regulamin Konkursu 

„Wielki Konkurs Urodzinowy” w Galerii Neptun 

(dalej: „Regulamin”) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu pt. „Wielki Konkurs Urodzinowy” w Galerii 

Neptun w dalszej części Regulaminu zwanego „Konkursem” 

2.  Konkurs nie jest grą losową zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.) 

3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pomorskiej 7, 83-200 

Starogard Gdański wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr 0000357276 

4. Konkurs skierowany jest do klientów sklepów i punktów usługowych oraz 

gastronomicznych znajdujących się na terenie Galerii Neptun położonej w Starogardzie 

Gdańskim (83-200) przy ul. Pomorskiej 7. 

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Galerii Neptun 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 

7. Konkurs prowadzony jest w dniach od: 06.04.2016r. do 24.04.2016r. (dalej: „czas trwania 

Konkursu”) od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 21:00, w niedziele od godziny 

10:00 do 20:00.  

8. Organizator przewiduje dwa finały.  

- I Finał oraz podanie wyników i odpowiedzi na pierwsze pytanie konkursowe odbędzie  

się 23.04.2016r. o godz. 17:30 

- II Finał oraz podanie wyników i odpowiedzi na drugie pytanie konkursowe odbędzie 

 się 24.04.2016r. o godz. 17:30 

9. Każdy kupon konkursowy bierze udział i jest ważny w obu finałach tj. każdy z Uczestników 

ma szanse wygrać nagrodę w I i II Finale. 

10. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu dowolnego produktu lub usługi 

zgodnie z pkt. II. 2 Regulaminu. 

11. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, 

właścicielami i pracownikami sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych 

prowadzących swoją działalność na terenie Galerii Neptun, pracownikami Galerii Neptun lub 

podmiotów świadczących na stałe usługi na rzecz Galerii Neptun (firma sprzątająca, ochrona 

budynku itp.) oraz członkowie rodzin tych osób. 

12. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, 

rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracownika 



rozumie się również osoby świadczące pracę niezależne od podstawy prawnej zatrudnienia, 

włączając również zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

 

 

II Rejestracja w Konkursie – warunki udziału 

1. Do udziału w Konkursie uprawnia posiadanie Kuponu Konkursowego zwanego dalej 

„Kuponem”. Wzór Kuponu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Kupony wydawane 

będą Uczestnikom na specjalnym stoisku konkursowym położonym na terenie Galerii Neptun, 

oznaczonym materiałami promocyjnymi Konkurs (dalej: „stoisko konkursowe”), przez osoby 

czynne na tych stoiskach (np. hostessy). 

2. Warunkiem otrzymania jednego Kuponu jest zakupienie jedną transakcją (tj. stwierdzoną 

jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT), w celu niezwiązanym z prowadzoną 

działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta), dowolnych 

produktów lub usług w dowolnej placówce handlowej, gastronomicznej lub usługowej 

wymienionej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu znajdującego się na terenie Galerii 

Neptun (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, leków, doładowań pre-paid  

w okresie od 06.04.2016 r. do 24.04.2016 r. do godz. 15:00 i uzyskanie dowodu zakupu  

w postaci paragonu fiskalnego albo faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną), o łącznej 

wartości brutto min. 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

3. Jeden paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej (dalej łącznie zwane 

„dowodami zakupu”), stwierdzające dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. 

Regulaminu upoważnia Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu. W przypadku zakupu 

jedną transakcją produktów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 100,00 zł brutto, 

Uczestnikowi przysługuje odpowiednio większa liczba Kuponów, tj. jeśli na paragonie widnieje 

kwota 450 zł, Uczestnikowi przysługują 4 kupony. 

4. Dowody zakupu opiewające na kwotę niższą niż 100,00 PLN brutto lub nie spełniające 

pozostałych warunków zawartych w punkcie II.2. Regulaminu, nie uprawniają Uczestnika do 

odbioru Kuponu. Dowody zakupu nie podlegają również łączeniu, tzn. Uczestnik nie otrzyma 

Kuponu na podstawie dwóch lub więcej dowodów zakupu, które łącznie stwierdzają 

dokonanie przez Uczestnika zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu, na kwotę 100,00 zł brutto. 

5. Z udziału w konkursie wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach: 

placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany walut, jak 

również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i in. media, raty, 

kredyty/pożyczki) 

6. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu inne niż wskazane w pkt. II.2. 

7. W przypadku pojawienia się na dowodzie zakupu towarów wyłączonych z Konkursu  

tj. wyrobów alkoholowych, doładowań typu pre-paid, leków, zakładów w grach, wyrobów 

tytoniowych, łączna wartość dowodu zakupu zostanie pomniejszona o wartość tych wyrobów. 

Jeżeli po odjęciu ww. spełnione zostaną warunki pkt. II.2. Regulaminu, dowód zakupu zastanie 

dopuszczony do Konkursu i Uczestnikowi zostanie wydany Kupon. 

8. Kupony będą wydawane Uczestnikom przez cały czas trwania Konkursu, w godzinach 

otwarcia stoiska konkursowego. 



9. Rejestracja i udział w Konkursie są możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie i zatwierdzenie  

Kuponu na stoisku konkursowym. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika jest spełnienie przez niego wszystkich 

poniższych warunków: 

a. dokonanie transakcji zakupu zgodnie z pkt. II.2. Regulaminu i uzyskanie Kuponu zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu; 

b. zarejestrowanie udziału w Konkursie w czasie trwania Konkursu poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego i podanie w nim następujących danych osobowych: 

 imienia i nazwiska; 

 miejsca zamieszkania / kodu pocztowego 

 numeru telefonu komórkowego, i/lub adresu e-mail  

 kwoty wskazanej na dowodzie zakupu, na podstawie którego Uczestnik uzyskał 
Kupon konkursowy 

 numeru paragonu z dowodu zakupu, na podstawie którego Uczestnik uzyskał 
Kupon konkursowy 

 wpisanie nazwy sklepu, w którym dokonano zakupów. 

a także: 

 złożenie w formularzu zgłoszeniowym oświadczeń, że  Uczestnik 

- zapoznał się z regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego treść; 

- jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

- nie jest pracownikiem Galerii Neptun, sklepu lub punktu usługowego 
znajdującego się na terenie Galerii Neptun, pracownikiem Organizatora, ani 
członkiem rodzin pracowników Galerii Neptun i pracowników sklepów 
znajdujących się na terenie Galerii Neptun lub podmiotów świadczących na stałe 
usługi na rzecz Galerii Neptun, a także nie pracuje przy obsłudze ani organizacji 
Konkursu ani nie jestem członkiem rodzin osób  pracujących przy obsłudze lub 
organizacji Konkursu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych 
osobowych, oraz podmioty gospodarcze z nim współpracujące na podstawie 
umów powierzenia danych zgodnie z artykułem 31 ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych dla celów konkursowych 

- wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora danych osobowych (oraz 
podmiotów gospodarczych z nim współpracujących na podstawie umów 
powierzenia danych zgodnie z artykułem 31 ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych) informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trakcie 
trwania konkursu i na potrzeby  konkursowe 

Złożenie każdego z powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże wyłącznie 
złożenie wszystkich tych oświadczeń uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie  
i uzyskanie z nim nagrody. 

 
11. Zgłoszenie do Konkursu jest kompletne i poprawne, jeśli umożliwia ustalenie  danych 

osobowych Uczestnika (w tym imienia, nazwiska, numeru paragonu, kodu pocztowego oraz  

numeru telefonu komórkowego w formacie +48 XXXXXXXXX i/lub adresu e-mail). Uczestnik 



Konkursu może zgłosić udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże wyłącznie przy użyciu 

tych samych danych osobowych, w tym tego samego numeru telefonu komórkowego.  

12. Każdy dodatkowy zarejestrowany przez Uczestnika Kupon konkursowy daje kolejną 
możliwość rozwiązania Zadania konkursowego oraz szansę na poprawienie wcześniej 
uzyskanego wyniku. W Konkursie biorą udział wyłącznie oryginalne, czytelne i nieuszkodzone 
Kupony konkursowe. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dowodów zakupu,  o których 
mowa w pkt. II.3. Regulaminu, na podstawie których zostały wydane Kupony. 

14. W przypadku nieokazania dowodu zakupu zarejestrowanego w Konkursie oraz 
dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć 
Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie, jak również, w przypadku wygranej, nie wydać mu 
nagrody. 

 

 
III. Zasady konkursu 

1. W Konkursie biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w punkcie II. 

2. Uczestnicy, po zgłoszeniu udziału w Konkursie zgodnie z pkt. II Regulaminu, będą mieli możliwość 

udzielenia samodzielnej odpowiedzi na dwa pytania konkursowe, o których mowa w pkt III.3 – 8. 

Regulaminu, zwanymi dalej „Pytaniami  konkursowymi”. Na pytania konkursowe udzielić odpowiedzi 

mogą tylko i wyłącznie Uczestnicy, którzy prawidłowo zgłosili swój udział w Konkursie według 

postanowień Regulaminu. 

3. Udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe odbywa się za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego, który Uczestnik otrzymuje w momencie zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.  

4. Pytania konkursowe mają charakter szacunkowy, a celem konkursu jest wyłonienie spośród 

wszystkich odpowiedzi tych, które będą najbliższe prawdzie. 

5. Pytania konkursowe brzmią: 

Pytanie nr.1: Ile monet wyciągnięto w marcu br. z fontanny mieszczącej się w Galerii Neptun. 

Pytanie nr.2: Jak długo trwały prace budowlane Galerii Neptun? (od rozpoczęcia robót ziemnych do 

dnia otwarcia Galerii dla klientów)? 

6. W przypadku podania takich samych szacunków, które decydują o przydzieleniu nagród za miejsca 

od pierwszego (1) do szóstego (6) o zwycięstwie lub miejscu w rankingu decyduje wyższa kwota za 

zakupy widniejąca na dowodzie zakupu, który dotyczy Kuponu konkursowego. W przypadku tej samej 

kwoty widniejącej na dowodzie zakupu zwycięstwo przyznaje się osobie starszej legitymującej się 

dokumentem mogącym o tym poświadczyć. 

7. Organizator na bieżąco prowadzi ranking Uczestników, którzy odpowiedzieli na pytania 

konkursowe z podaniem szacunkowej wartości od najbliższego do najdalszego szacunku względem 

rzeczywistej i prawidłowej odpowiedzi (dalej: „Ranking”). Organizator będzie prowadzić odrębny 

Ranking dla każdego z pytań konkursowych i dla każdego dnia czasu trwania konkursu. 

8. Pytania konkursowe powinny być rozwiązywane przez Uczestnika samodzielnie. W sytuacji kiedy 

Pytania konkursowe będą rozwiązywane przez inną osobę aniżeli Uczestnik, osoba rozwiązująca 

zostanie całkowicie pozbawiona możliwości udziału w Konkursie bez prawa do zgłoszenia w nim 



udziału, a jeśli sama jest jego Uczestnikiem, zostanie wykluczona z Konkursu z takim samym skutkiem. 

Wynik Uczestnika, który nie rozwiązał samodzielnie Pytania konkursowego zostanie usunięty i nie 

będzie brany pod uwagę przy ustalaniu Rankingu. 

 

IV. Nagrody 

1. W konkursie przewidziano do wydania nagrody w postaci bonów o łącznej puli wynoszącej 20.000 

zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Na każdy z Finałów przewidziana jest połowa tej sumy czyli 

bony o wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 

2. W konkursie w I Finale nagrodzonych zostanie sześciu Uczestników (6), których odpowiedzi na 

pierwsze pytanie konkursowe (szacunki) będą najbliższe prawdziwej odpowiedzi.  

I miejsce - 5000 zł (50 x 100 zł bon) 

II miejsce -  1000 zł (10 x 100 zł bon) 

III miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

IV miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

V miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

VI miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

3. W konkursie w II Finale nagrodzonych zostanie sześciu Uczestników (6), których odpowiedzi na 

drugie pytanie konkursowe (szacunki) będą najbliższe prawdziwej odpowiedzi.  

I miejsce - 5000 zł (50 x 100 zł bon) 

II miejsce -  1000 zł (10 x 100 zł bon) 

III miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

IV miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

V miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

VI miejsce – 1000 zł (10 x 100 zł bon) 

4. Jeśli w Rankingu dla danego dnia czasu trwania Konkursu zostanie sklasyfikowanych mniej 

Uczestników niż jest dostępnych nagród, Nagrody, dla których nie zostaną wyłonieni Laureaci, 

przechodzą na następny dzień czasu trwania Konkursu i powiększają pulę Nagród przeznaczonych do 

wydania kolejnego dnia. W takim przypadku nagrody przypisane do miejsc w Rankingu na ten kolejny 

dzień czasu trwania Konkursu mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 



V. Nagrody I Finał 

1.  W dniu 23.04.2016 r. po godz. 15:00 nastąpi przerwa w przyjmowaniu zgłoszeń, która będzie 

trwała do godz. 17:30 w tym czasie Komisja Konkursowa zaktualizuję listę osób, które udzieliły 

odpowiedzi na pierwsze pytanie konkursowe. 

2. W dniu 23.04.2016 r. ok. godz. 17:30 osoba prowadząca (konferansjer) otrzyma listę osób  

z najlepszymi wynikami z której będzie wyczytywała poszczególne osoby zaczynając od osoby, która 

podała najbliższą, lub poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe, aż do 6 w kolejności 

najbliższą odpowiedź w konkursie.  

3. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu Uczestnik Konkursu nie stawi się przed Komisją to Komisja 

Konkursowa uznaje nieobecność Uczestnika i jego niezdolność do zakwalifikowania się do Finału. 

4. Konferansjer wyczytuje kolejne osoby z listy, aż do momentu kiedy Komisja Konkursowa 

skompletuje pełną liczbę sześciu osób spełniających warunki regulaminu, których odpowiedzi  

są najbliższe. 

5. Warunkiem przystąpienia do rozgrywki finałowej jest osobiste stawienie się przed Komisją 

Konkursową z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uczestnika (dalej: „Laureat/Laureaci”).  

 

VI. Nagrody II Finał 

1.  W dniu 24.04.2016 r. po godz. 15:00 nastąpi przerwa w przyjmowaniu zgłoszeń, która będzie 

trwała do godz. 17:30 w tym czasie Komisja Konkursowa zaktualizuję listę osób, które udzieliły 

odpowiedzi na pierwsze pytanie konkursowe. 

2. W dniu 24.04.2016 r. ok. godz. 17:30 osoba prowadząca (konferansjer) otrzyma listę osób  

z najlepszymi wynikami z której będzie wyczytywała poszczególne osoby zaczynając od osoby, która 

podała najbliższą, lub poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe, aż do 6 w kolejności 

najbliższą odpowiedź w konkursie.  

3. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu Uczestnik Konkursu nie stawi się przed Komisją to Komisja 

Konkursowa uznaje nieobecność Uczestnika i jego niezdolność do zakwalifikowania się do Finału. 

4. Konferansjer wyczytuje kolejne osoby z listy, aż do momentu kiedy Komisja Konkursowa 

skompletuje pełną liczbę sześciu osób spełniających warunki regulaminu, których odpowiedzi  

są najbliższe. 

5. Warunkiem przystąpienia do rozgrywki finałowej jest osobiste stawienie się przed Komisją 

Konkursową z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uczestnika (dalej: „Laureat/Laureaci”).  

 

VII. Reklamacje 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkurs można składać 

Organizatorowi wyłącznie przez 15 minut od momentu zakończenia przez konferansjera procedury 

wyczytywania listy wyników i danych laureatów. (Dotyczy I i II Finału) 

 

 



VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnicy Konkursu zgodnie z pkt. II.9.c Regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Galerię Neptun położoną w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pomorskiej 7 ich danych 

osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie w celu przeprowadzenia Konkursu pt. 

„Konkurs Urodzinowy” w Galerii Neptun, w tym wyłonienia laureatów, wydania nagród i rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych podanych na potrzeby niniejszego Konkursu 

w celach handlowych i marketingowych przez Galerię Neptun Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  

ul. Pomorska 7, Starogard Gdański (83-200) oraz przez podmioty trzecie. 

4.  Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Galeria Neptun położona 

w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Pomorskiej 7. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich 

danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, 

jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez Laureata. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym w czasie trwania Konkursu oraz w siedzibie 

Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 16:00. 

2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:   

- Andrzej Klein (Dyrektor Galerii Neptun)  

- Patryk Piechowski (Manager ds. Marketingu Galerii Neptun)  

- Dariusz Michnowski (Specjalista ds. Marketingu Galerii Neptun) 

3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że Uczestnik dopuścił się naruszenia 

Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, mających zastosowanie  

do przeprowadzenia Konkursu, Organizator dokona wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uczestnik 

wykluczony z Konkursu, nie może ponownie wziąć w nim udziału. Organizator nie ma obowiązku 

informowania o tym fakcie innych Uczestników Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy 

zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której 

Organizator nie został przez Uczestnika poinformowany. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w czasie 

trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i  nie wpłynie na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez 

Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez 

zamieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stoisku konkursowym oraz wysłanie 

informacji do wszystkich Uczestników Konkursu na adresy e-mail podane przez nich przy zgłoszeniu 

udziału w Konkursie. 

6. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony  

w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 



 7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie 

Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie 

udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

8. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika 

na osobę trzecią. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

cywilnego i innych ustaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Wzór Kuponu konkursowego. 

 

 

 


