Regulamin konkursu „LETNIA PREMIA”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie LETNIA PREMIA zwanego dalej „Konkursem” jest Galeria Neptun Sp. z o.o.
Sp. j., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,
ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański zwana dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem game.galerianeptun.eu z zastrzeżeniem, że dostęp do aktywnego uczestnictwa w Konkursie będzie możliwy tylko na
urządzeniach mobilnych (smartfon/tablet). Konkurs zostanie przeprowadzony dniach od 01.07.2021 r. do
25.08.2021 r.
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 (za okazaniem zgody rodziców,
bądź prawnych opiekunów), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które dokonały zakupów lub skorzystają z usług w dniach od
01.07.2021 r. do 25.08.2021 r. na kwotę minimum 100 zł (słownie: sto złotych) w sklepach i punktach
gastronomicznych/usługowych mieszczących się w Galerii Neptun i zarejestrują się w dniach trwania konkursu
na stronie konkursowej.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich
warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Treść regulaminu będzie publicznie dostępna w formie elektronicznej na stronie konkursowej: game.galerianeptun.eu oraz na stronie internetowej: www.galeria-neptun.eu.

§ 3. Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie brać udział mogą uczestnicy, którzy zarejestrują swój dowód zakupu w dniach trwania konkursu
na stronie konkursowej.
2 . Aby wziąć udział w zabawie uczestnik Konkursu musi dokonać rejestracji na stronie konkursowej wypełniając
poprawnie formularz zgłoszeniowy podając swoje dane w tym: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu,
numer wydruku zgłaszanego paragonu oraz datę zakupu.
3. Aby wziąć udział w konkursie gracz musi zaakceptować regulamin w trakcie rejestracji paragonu w formularzu
zgłoszeniowym.
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4. Każdy uczestnik Konkursu może zarejestrować maksymalnie 10 paragonów o różnych numerach wydruku.
Paragony o konkretnym numerze wydruku wcześniej użyte w Konkursie nie mogą zostać zarejestrowane
ponownie. Taki dowód zakupu zostanie odrzucony przez system rejestrujący.
5. W konkursie nie jest przewidziane łączenie paragonów w celu uzyskania minimalnego progu kwotowego
uprawniającego do udziału w Konkursie. Patrz §3 p.2.
§ 4. Przebieg gry i zasady wyłaniania zwycięzców
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione
w §2 i §3 Regulaminu.
2. Przebieg gry:
a) Każdy uczestnik po poprawnym zarejestrowaniu dowodu zakupu zostanie przekierowany na stronę
z zadaniem.konkursowym;
b) zadaniem konkursowym jest mobilna wersja gry polegająca na odnalezieniu pól z takimi samymi symbolami.
Gracz odsłania 2 pola. Jeśli są na nich takie same symbole, zostaną one odkryte, jeśli nie, pola będą odwrócone
z powrotem. Celem gracza jest odkrycie wszystkich symboli w jak najkrótszym czasie. Gra składa się z planszy
zawierającej 16 pól z symbolami do odkrycia. Gra kończy się z momentem odkrycia wszystkich pól;
c) po zakończeniu gry uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z ilością liczby odsłon (ruchów), czasem
trwania gry i miejscem gracza w rankingu. Im mniejsza liczba odsłon i im krótszy czas gry tym wyższe miejsce
w rankingu;
d) w przypadku uzyskania takiego samego czasu gry przez kilku graczy o zakwalifikowaniu do rankingu
zwycięzców danego tygodnia, będzie decydowała mniejsza ilość wykonanych ruchów;
e) w przypadku, gdy kilku graczy osiągnie zarówno taki sam czas gry oraz podobną ilość wykonanych ruchów o
zakwalifikowaniu do rankingu zwycięzców danego tygodnia, będzie decydował termin rejestracji paragonu w
konkursie. W tym przypadku zwycięzcą zostanie osoba, której paragon został wcześniej zarejestrowany.
3. W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 80 zwycięzców. W każdym tygodniu trwania zabawy nagrodzonych
zostanie 10 osób z najlepszymi wynikami na podstawie prowadzonego rankingu. Lista zwycięzców z danego
tygodnia zostanie opublikowana w każdą środę w godzinach popołudniowych na profilu facebook Galerii Neptun.
4. Każdy gracz może zostać maksymalnie 2 razy laureatem konkursu (po jednym razie w każdym miesiącu trwania
zabawy). Każdy gracz, który otrzymał nagrodę w lipcu może zawalczyć o kolejną nagrodę dopiero w kolejnym
miesiącu trwania konkursu.
5. Po wyłonieniu 10 graczy z najlepszymi wynikami w każdym tygodniu trwania zabawy Organizator skontaktuje
się z
laureatami i poinformuje o wygranej, a także opublikuje listę zwycięzców na stronach:
https://www.facebook.com/neptungaleria i www.galeria-neptun.eu.
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają pracownicy Organizatora.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie będą bony zakupowe o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych).
2. Łączna pula nagród wynosi 16000 zł tj. 80 bonów x 200 zł.

2

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem bez możliwości wymiany.
3. Odbiór nagród będzie możliwy w Biurze Zarządu Galerii Neptun w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:30, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański do dnia 17.09.2021 r.
4. Nagroda zostanie wydana za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy oraz po okazaniu
paragonu zarejestrowanego w konkursie.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory związane z uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane pomiędzy Organizatorem,
a Uczestnikiem w formie polubownej, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu przed
sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za spory
wynikłe z organizacji i uczestnictwa w Konkursie.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

1. W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych informujemy Uczestników Konkursu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych
osobowych.
Cel:
Dane osobowe Uczestników konkursu "LETNIA PREMIA” (tj. imię i nazwisko, PESEL, podpis. adresy mailowe,
numer telefonu) przetwarzane będą tylko w celu wydania nagrody w/w KONKURSU. Dane osobowe
Uczestników takie jak: imię i nazwisko będą również wykorzystane w kanałach mediów społecznościowych
prowadzonych przez Organizatora w celu ogłoszenia listy laureatów. Nie zamierzamy przekazywać danych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo,
jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
Administratorem danych osobowych jest firma: Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard
Gdański NIP: 592-223-12-94.
Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania,
b. prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych uczestnika konkursu,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych uczestnika konkursu - "do bycia zapomnianym",
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych uczestnika konkursu,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się
na stronie internetowej www.galeria-neptun.eu, której firma Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp.j. jest właścicielem lub
bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: biuro@galeria-neptun.eu, a także pisemnie na adres: Galeria
Neptun Sp. z o.o. Sp.j., ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański (z dopiskiem Biuro Zarządu) - w celu usunięcia
danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
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