
Regulamin konkursu 

„Najpiękniejszy czworonóg Pokazu Kotów Rasowych i Domowych” 
 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

 
1. Organizatorami konkursu o nazwie "Najpiękniejszy czworonóg Pokazu Kotów Rasowych i Domowych” 

zwanego dalej „Konkursem” są: Galeria Neptun Sp. Z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, 

ul Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański oraz Cat Club Sopot Klub Miłośników Kotów, ul Armii Krajowej 94,  

91-824 Sopot 

zwanymi dalej „Organizatorami”. 
 

2. Fundatorem nagród jest  Galeria Neptun Sp.  z o.o. Sp. komandytowa,  z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,   

ul  Pomorska  7,  83-200  Starogard  Gdański   

     zwanym dalej „Fundatorem”. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim w dniu 31 marca 2019 

roku. 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 
 

 
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

 

 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych   oraz   zamieszkałe   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej,   spełniające   warunki   określone    w 

Regulaminie (osoby niepełnoletnie za okazaniem zgody rodziców, bądź prawnych opiekunów). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatorów, jak również małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatorów. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie u Organizatora i spełnią 

wszystkie warunki przez niego określone. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 

warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

 
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu 31 marca 2019 roku w godz. od 12:00 do 17:30 wypełnić poprawnie 

formularz  konkursowy  znajdujący   się   na   stoisku   konkursowym   wraz   ze   wskazaniem   numeru   kota,    

na którego Uczestnik oddaje swój głos. 

2. Aby głos był uznany za ważny należy poprawnie wpisać  w formularzu konkursowym takie dane jak  nr kota   

na którego oddaje Uczestnik swój głos, Imię, Nazwisko oraz e-mail, lub nr telefonu. 

3. Każdy uczestnik ma prawo tylko raz uzupełnić formularz konkursowy. 



§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione 

w § 2 i 3 Regulaminu. 

2. Laureatów Konkursu  wyłonią klienci Galerii Neptun oddając swój głos na ich zdaniem najpiękniejszego 

czworonoga poprzez wypełnienie formularzu konkursowego (Załącznik nr. 1) i dostarczenie go hostessie w 

punkcie wyznaczonym przez  Organizatorów. 

 

3. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy (3) najpiękniejsze koty, które w głosowaniu (patrz. § 4 p. 2) 

otrzymają największą liczbę głosów.  

4. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatorów. 

5. Po wyłonieniu zwycięzców Organizatorzy konkursu w dniu 31.03.2019 roku o godz. 18:00 ogłoszą 

zwycięzców. 

 

 
§ 5. Nagrody 

 

 
1. Nagrodą w Konkursie dla właścicieli zwycięskich czworonogów będą:  dyplom, puchar oraz nagroda pieniężna 
o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych). 

 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wymiany. 
 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 31.03.2019 roku po ogłoszeniu zwycięzców. 
 

 
 

§ 6 Reklamacje 
 
 

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Konkursu można zgłaszać Organizatorom 

Konkursu  wyłącznie  w  dniu  31  marca  2019  roku   przez 15  minut od  momentu oficjalnego  ogłoszenia 

zwycięzców Konkursu. 

  

 
 
 
 
 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin dostępny jest na stoisku konkursowym w czasie trwania Konkursu Organizatora w czasie trwania 
Konkursu oraz na stronie internetowej: www.galeria-eptun.eu 
2. 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. 
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają charakter informacyjny.  
4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych 
usta.



 


