
  
Regulamin Konkursu „PARK NICKELODEON” 

 
 
 

I WSTĘP 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Maria Jakubowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Panorama Maria Jakubowska, z zakładem głównym w Warszawie przy ul. Czumy 12/7, 01-355, 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 824-000-37-46 
zwanym dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych w wieku 2-14 lat („Uczestnik”), których rodzic 
(opiekun prawny) („Opiekun”)  wraz z przystąpieniem do udziału w Konkursie wyraził zgodę na 
udział w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

3. Impreza przeprowadzona zostanie w dniu 1.06.2019r., w godzinach 12.00-18.00  na terenie 
Centrum Handlowo-Rozrywkowego Poznań Plaza przy ul. ks. K. Drużbickiego 2, w Poznaniu (dalej: 
„Centrum”). 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

II ORGANIZACJA 
 
1. Uczestnicy powinni stosować się ściśle do poleceń i uwag osób obsługujących Konkurs 

(„Animatorzy”). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, a także dobrej organizacji 
zabawy. W przypadku zachowania Uczestników, które będzie niezgodne z poleceniami Animatorów 
oraz Regulaminem, obsługujący mają prawo przerwać Konkurs i wyprosić danego Uczestnika z 
Imprezy. 

2. Za zgubione lub skradzione przedmioty Uczestników Organizator nie bierze odpowiedzialności. 
 

 
KONKURS 
 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 1.06.2019r. o następujących godzinach: 12.10, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 i 17.45. We wskazanym powyżej terminie można zgłosić się 
do udziału w Konkursie. 

2. Organizator zapewnia, że Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku. 

3. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art.13 ust 2. Ustawy z 
29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora, 
a także zarządcy Centrum, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum, na 
podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich 
pracownicy i współpracownicy w Centrum, ani inne podmioty lub ich pracownicy i 
współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu 
Konkursu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w pkt 5 powyżej, tj. 
małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.  

6. Warunkiem wydania nagrody jest odbiór nagrody przez Opiekuna w punkcie obsługi Imprezy. 
7. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga 

Organizator. 
8. Organizator oświadcza, iż w ramach Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień części VI 

Regulaminu nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe Uczestników, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych a potwierdzenie odbioru nagrody następuje w sposób 
zanonimizowany. 

9. W ramach Konkursu przyznawane będą następujące nagrody: gadżety filmowe (40szt.), oraz 
upominki: naklejki (200 szt.),  



10. O każdej godzinie trwania Konkursu zostanie wydanych od 3 do 7 nagród.  
11. Nagrody przyznawane będą zaproszonym na scenę Uczestnikom, którzy zgłoszą się na 

ochotników poprzez podniesienie ręki. Uczestnicy zostaną nagrodzeni za prawidłowe 
odpowiedzi na pytania konkursowe z wiedzy o kreskówkach i serialach Nickelodeon, szeroko 
rozumianym bezpieczeństwie, sporcie, z wiedzy o zwierzętach oraz po wykonaniu sportowego 
ćwiczenia jak np. przysiady, pajacyki, przejście pod liną oraz taniec improwizowany na scenie. 

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.  
13. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 240 sztuk. W przypadku niewyczerpania ilości 

nagród przeznaczonych na określoną godzinę, nagrody te nie przechodzą na następną godzinę 
trwania Konkursu. 

14. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z 
tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt 14 powyżej, nagrody nie 
przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Wyczerpanie puli wszystkich nagród 
przed upływem terminu Konkursu oznacza automatyczne zakończenie Konkursu.  

15. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Laureat nie 
może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

16. W momencie odbioru nagrody laureat powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody 
oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń. 

17. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 
nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

 
 
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa.  

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w punkcie obsługi Imprezy  oraz w siedzibie Organizatora.   
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i 

zaakceptowanie jego warunków. 
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz 

wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i 
przeprowadzenie Konkursu. 

5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się 
posługuje w trakcie Konkursu. 

6. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym 
na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres biuro@agencjapanorama.pl na 
przebieg Konkursu nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji 
przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. 
terminu wstrzymuje możliwość dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej 
reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru 
nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i 
powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany 
w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła 
do Organizatora).  

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji administratorem danych osobowych jest Maria 
Jakubowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Panorama Maria Jakubowska, 
pod adresem: ul. Czumy 12/7 01-355 Warszawa, NIP: 8240003745, wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania reklamacyjnego. 

9. Uczestnikom którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 
prawo do: 
a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
d) przenoszenia danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 



f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
10. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane 

osobowe Uczestnika i Opiekuna: 
a) imię i nazwisko 
b) adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

11. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

12. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

13. Dane Uczestników którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

14. Dane Uczestników którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wyżej określonych celów. 

15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych. 
16. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 

pkt. 1 lit. b) RODO. 

 

Najbliższy event, podczas którego odbywać się będą konkursy z nagrodami odbędzie się 1 czerwca 
2019r. w godzinach 12.00-18.00 w galerii Poznań Plaza w Poznaniu. Zapraszamy! 


