REGULAMIN KONKURSU
„ŚWIAT KOLEJEK KOLEJKOLAND"
(„Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne.
1.

Konkurs prowadzony jest pod nazwą: ŚWIAT KOLEJEK KOLEJKOLAND (dalej: „Konkurs”)

2.

Organizatorem Konkursu jest MM Globe Sp. z o.o

(Organizator )
3.

Konkurs organizowany jest w celu promocji Gemini Park Tychy

4.

W imieniu Organizatora zostaje powołana Komisja Konkursowa

w składzie dwuosobowym(„Komisja konkursowa”)
5.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku,
ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawiez dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

§ 2. Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni klient Gemini ParkTychy

oraz osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów
którzy reprezentują osoby niepełnoletnie.
2.

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie następuje przez

przesłanie na adres info@kolejkolend.pl zgłoszenia wraz z fotografią konkursową
3.

W Konkursie mogą uczestniczyć pojedyncze osoby fizyczne

oraz grupy reprezentowane przez osoby fizyczne.
4.

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się

i akceptacją powyższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie.
5.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora,

jury i Komisji konkursowej, jak również ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo
i dzieci oraz pracownicy Gemini Park i Centrum Kolejkolandoraz ich rodziny.
6.

Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, nie stosowania się

do zaleceń osób prowadzących konkurs, ogólnie przyjętych norm i zasad fair play,
przepisów prawa bądź w przypadku używania przez Uczestników lub powszechnie
uznanych za obelżywe, wzywania do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
obrażania osób trzecich, zamieszczania treści reklamowych, Komisja konkursowa ma prawo
do usunięcia Uczestnika z Konkursu. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Przebieg Konkursu
1.

Konkurs odbywa się w dniach 12.02.2020 - 25.02.2020r.

2.

Uczestnicy konkursu przesyłają fotografie swojego autorstwa

prezentujące w ciekawy, oryginalny sposób szczegóły codziennego życia
zaobserwowane na makietach kolejkowych Kolejkoland.
3.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi przesłać e-mail na adres info@kolejkoland.pl
w którym zadeklaruje swój udział w konkursie, poda swoje dane kontaktowe
oraz imię i nazwisko i potwierdzi, że jest autorem przesłanej fotografii.

W załączniku umieści konkursową fotografię lub aktywny link.
4.

Zwrotnie drogą elektroniczną Organizator potwierdzi przyjęcie fotografii

do udział w konkursie i wpisze autora na listę uczestników konkursu.
5.

W dniu 28.02.2020r. komisja konkursowa wybierze i ogłosi pięciu laureatów konkursu
którzy zdaniem komisji przysłali najciekawsze fotografie. Komisja wybierze laureatów
uwzględniając wskazania typowania najlepszych zdjęć zdaniem facebook’owiczów na FB
Gemini Park Tychy oraz swoją subiektywnąocenę nadesłanych prac. Typowanie odbędzie się
w dniu:
26.02.2020 i potrwa do końca dnia 27.02.2020.Typowanie na FB nie ma wpływu na wyniki

głosowania jury, jednak może zasugerować ostateczną decyzję.Organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,a w skrajnych przypadkach do
blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia
niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a.

biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook;

b.

biorą udział w wybranym Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta

w Serwisie Facebook;
c.

prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności,

gdy godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem chronione osób trzecich;
d.
prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora oraz Zleceniodawcy lub
godzą w ich wizerunek;
e.

używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;

f.
używają: grup wsparcia (tzw. „farm lajków”) do pozyskania głosów podczas typowania
najlepszych zdjęć, fikcyjnych kont, zakupu głosów, itp.
6.

Komisja konkursu przyzna pięć nagród w postaci bonów zakupowych
do Gemini Park Tychy o wartości 100 PLN oraz bezpłatnych karnetów wstępu
na 5 wejść na wystawę Kolejkoland.

7.

Autorowi pracy która na FB otrzyma największa liczbę reakcji przyznana zostanie

nagroda publiczności.
8.Nagrody zostaną przekazane laureatom po uzyskaniu od autorów nagrodzonych prac
zgody na publikację i wykorzystania prac do celów promocyjnych.
9.

Prace konkursowe mogą być dostarczone wyłącznie drogą elektroniczną
i nie mogą przekraczać pojemności 10 MB.

10.

Wszystkie prace dostarczone w okresie trwania konkursu

organizator będzie przechowywał na dysku komputera w wersji elektronicznej.
11.

Po zakończeniu konkursu do celów promocyjnych wykorzystane zostaną
tylko nagrodzone prace, reszta przesłanych prac zostanie trwale z dysku komputera usunięta.

§ 4. Przyznanie nagrody.

1.

Fundatorem nagród jest Organizator

2.

Nagrody w postaci kart podarunkowych i karnetów wstępu

otrzymują laureaci wybrani przez komisję
.

Otrzymanie nagrody może nastąpić wyłącznie w recepcji wystawy Kolejkoland
w Gemini Park Tychy przy ul. Towarowej 2c po wpisaniu osoby na listę zwycięzców,
gdzie należy umieścić imię, nazwisko oraz nr PESEL lub numeru dowodu osobistego
zwycięzcy . Otrzymanie nagrody zwycięzca potwierdza osobistym podpisem.

3.

Obdarowany może zrzec się nagrody, ale nie może przenieść jej na osobę trzecią.

4.

Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

5.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o sposobie przechowywania
danych osobowych zwycięzców w ramach RODO

§ 5. Postanowienia końcowe.
1.

Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą

przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz postanowień jego Regulaminu,
a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926)/ oraz RODO.
2.

Z chwilą przyznania zwycięstwa w Konkursie, zwycięzca - laureat

wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku do celów marketingowych
przez Gemini Park Tychy i Centrum Edukacji Rozrywki Kolejkolandtakże w przyszłości.
3.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4.

Dane zwycięzców Konkursu, z chwilą jego zakończenia, będą przechowywane w siedzibie

Organizatora w formie elektronicznej.
5.

Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora.

6.

We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem.

7.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym

na adres: Centrum Edukacji i Rozrywki Kolejkoland, Tychy , ul. Towarowa 2c
do recepcjiCentrum w trakcie trwania Konkursu z dopiskiem reklamacja ,
nie później jednakniż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane
i uwzględniane. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie pisemnej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu uczestnika, dokładnym opisem reklamacji
i jej uzasadnieniem.
8.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez Komisję Konkursową powołaną

przez Organizatora. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w związku

z udziałem w Konkursie. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące
po stronie uczestnika konkursu.
10.

Konkurs może zostać przez Organizatora odwołany na skutek awarii technicznej,

decyzji sądowej lub administracyjnej, zmian prawa lub innych niezależnych
od Organizatora przyczyn.
11.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
12. Wszelkie spory i reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu rozstrzyga Organizator.
Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

