
REGULAMIN AKCJI Bajkowe Niedziele 

 

1. Organizator akcji  
 

1.1. Konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin, zwany dalej „Konkursem”, odbywa się w ramach akcji 

„Bajkowe Niedziele”, zwanej w dalszej części „Akcją” i organizowany jest przez firmę Grupa Hevent Artur 

Szulc ul. Żółkiewskiego 6/75, 43-300 Bielsko-Białą zwaną dalej „Organizatorem”.  

1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Alfa Centrum w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 4, 86-300 

Grudziądz na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.  

 

2. Czas trwania Akcji  
 

2.1. Akcja i konkurs trwa od 24.01.2016 roku do  4.12.2016 

2.2. Pieczątki wydawane będą podczas występów składających się na całość wydarzenia, w dniach: 

24.01.2016; 24.04.2016; 29.05.2016; 19.06.2016; 23.10.2016; 20.11.2016; 4.12.2016. 

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  4 grudnia 2016 roku.  

 

3. Uczestnicy Akcji  
 

3.1. W  Akcji może uczestniczyć każdy, kto posiada Kartę wydarzenia „Bajkowe Niedziele”, dostępną u 

prowadzącego wydarzenie, a także w punkcie obsługi imprezy oraz spełnia warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna karta.  

3.2. W  Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski i posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.  

3.3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy podmiotów gospodarczych: Grupa Hevent, spółek 

zależnych i powiązanych, podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie akcji, a także 

najbliżsi członkowie ich rodzin – rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci.  

3.4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.  

 

4. Zasady Akcji  
 

4.1. Akcja jest urządzana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

4.2. Informacja o Akcji została udostępniona w Alfa Centrum w Grudziądzu oraz na oficjalnej stronie Alfa 

Centrum pod adresem http://www.alfacentrum.com.pl. 

4.3. Aby wziąć udział w Akcji uczestnik zobowiązany jest: 

a) Odebrać Kartę „Bajkowe niedziele”. 

b) Pobrać od prowadzącego lub w punkcie obsługi imprezy Kartę z logo „Bajkowe niedziele”. Karty 

wydawane będą podczas każdego z planowanych występów zgodnie z harmonogramem podanym w 

punkcie 2.2. niniejszego regulaminu. 

c)  Zebrać pieczątki na karcie „Bajkowe Niedziele”. Pieczątki przyznawane są przez prowadzącego, w 

trakcie danej imprezy w godzinach 16:00-18:00. 

d) Każda pieczątka musi zostać oznaczona dokładną datą jej przyznania. 

e) Do akcji można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania. 

f) Nagroda zostaje przyznana osobie, która zebrała największą ilość pieczątek. W przypadku gdyby kilku 

uczestników zebrało tą samą ilość pieczątek nagrodę otrzymuje każdy z nich. 

 

4.4. Punkt Obsługi Imprezy znajduje się przy miejscu wydarzenia. Hostessa działająca podczas wydarzeń 

wręcza Karty „Bajkowe Niedziele”, udziela informacji o zasadach Akcji oraz Konkursu.  

4.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych na 

potrzeby Konkursu na oficjalnej stronie internetowej Alfa Centrum pod adresem 

http://www.alfacentrum.com.pl oraz na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych, 

wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wydania nagród.  

4.6. Osoby biorące udział w Akcji oraz Konkursie, które zbiorą największą liczbę pieczątek są upoważnione 

do odbioru nagrody. Kryterium przyznania nagrody jest liczba zebranych pieczątek. 

4.7. Po ogłoszeniu wyników dnia 4 grudnia 2016 roku, nagrody wydawane będą na miejscu organizacji 

wydarzeń, tj. w Alfa Centrum w Grudziądzu . 

4.8. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja złożona z dwóch przedstawicieli 



Organizatora. 

4.11. Do zadań Komisji należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Akcji i Konkursu oraz 

podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Akcją i Konkursem, 

w tym dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji są ostateczne i 

nie przysługuje od nich odwołanie.  

4.12. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na utrwalanie oraz przetwarzanie przez Organizatora 

wizerunku uczestników, w szczególności na wykorzystaniu ich w kampaniach promocyjnych i 

marketingowych CH Alfa, wliczając umieszczenie zdjęć na ścianach lub/i w witrynach galerii 

handlowej Centrum, na stronie http://www.alfacentrum.com.pl, billboardach, reklamach prasowych itd.  

 

5. Nagrody  
 

5.1. Nagrodą główną w Konkursie jest: maskotka z logo Alfa Centrum. 

5.2. W celu otrzymania nagrody zwycięzca zobowiązany jest:  

a) Przedstawić kartę z zebraną liczbą pieczątek. 

b) Dokonać odbioru nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora,  

5.3. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłacenie dodatkowej nagrody pieniężnej, ani jej zamiany na 

jakikolwiek ekwiwalent. 

 

6. Postanowienia końcowe  
 

6.1. Regulamin Akcji jest dostępny w Biurze Administracji Centrum, na oficjalnej stronie  Alfa Centrum  pod 

adresem http://www.alfacentrum.com.pl.  

6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji 

Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.  

6.3. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach 

marketingowych, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926) przez ”GT-JWK Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” Sp.j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 41c  oraz Grupa Hevent Artur 

Szulc, Bielsko-Białą ul. Żółkiewskiego 6/75 Dane te podaje dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że 

przysługuje mu prawo wglądu w te dane oraz prawo ich poprawiania.  

6.4. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o 

grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  

6.5. Spory związane z Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

6.6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

 


