
REGULAMIN KONKURSU „LABIRYNT NAGRÓD” 

Przewidziany niniejszym regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Labirynt Nagród” (dalej 

jako „Konkurs”). 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Labirynt Nagród” (zwaną w dalszej części regulaminu 

„Konkurs”) jest Agencja QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), 

przy ul. Chłodnej 48/104, działając na zlecenie ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o. w 

Warszawie ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022645, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 4 231 0000 PLN, NIP 526-17-88-751 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Galerii Kaskada, ul. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin. ECE 

oświadcza, że jest podmiotem zarządzającym obiektem. 

3. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator.  

4. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

5. Konkurs odbywa się w dniach 22 – 29 PAŹDZIERNIKA 2022r. w godz. 11:00 – 19:00. 

6. Udział w  Konkursie jest dobrowolny.  

7. Treść Regulaminu dostępna jest na www.galeria-kaskada.pl oraz w Punkcie Obsługi Konkursu 

znajdującym się w Galerii Kaskada w Szczecinie (na poziomie -1, czynny w godz. 11:00 – 19:00). 

8. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) i będą 

wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanego Konkursu. Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. Każdy, kto bierze udział w Konkursie, ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, 

ale konieczne do udziału w Konkursie. 

9. Konkurs jest prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w związku z udziałem Konkursu 

jest QRA Production, ul. Chłodna 48, 00-872 Warszawa, biuro@qraproduction.pl 

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, w 

oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie artrt.. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także w celu 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy ze 

Zleceniodawcą Konkursu i analityka, na podstawie rt.art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane mogą być udostępniane Zarządcy Centrum Handlowego i Zleceniodawcy Konkursu. 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik ma prawo do :  

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,  

f) przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
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maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

g) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a) imię i nazwisko 
b) numer telefonu  

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

10. 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. 

 

§ 3 Zasady Konkursu 
1. Uczestnikami Konkursu mogą   być   wyłącznie   pełnoletnie   osoby   fizyczne, posiadające   pełną   

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczestnikami mogą być też małoletni pod warunkiem, że pozostają pod pieczą rodziców bądź 

opiekunów prawnych.  

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, zarządcy Galerii Kaskada, podmioty 

współpracujące przy realizacji Konkursu, pracownicy sklepów, które zlokalizowane są w Galerii 

Kaskada, pracownicy ochrony Galerii Kaskada oraz małżonkowie, wstępni, zstępni i powinowaci w 

linii prostej pierwszego stopnia powyższych osób. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy 

Uczestnik Konkursu powinien: 

a) w Okresie trwania konkursu dokonać na terenie Galerii Kaskady Zakupu Konkursowego ;  

b) zachować oryginały dowodu lub dowodów zakupu i przedstawić je hostessie w Punkcie 

Obsługi Konkursu  w Okresie trwania konkursu oraz wyrazić chęć wzięcia udziału w 

Konkursie. Wyrażenie chęci wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem 

się i akceptacją niniejszego Regulaminu; 

c) wejść do labiryntu znajdującego się na poziomie -1 Galerii Kaskada i znaleźć w nim welurową 

dynię, której wzór jest wyeksponowany w Punkcie Obsługi Konkursu; 

a. uczestnik, który zgłosi się z welurową dynią w Punkcie Obsługi Konkursu w czasie do 

150 sekund otrzymuje nagrodę w postaci gry planszowej  

b. uczestnik, który zgłosi się z welurową dynią w Punkcie Obsługi Konkursu w czasie 

powyżej 150 sekund otrzymuje nagrodą w postaci zestawu herbat od Five o’clock 

bądź karty podarunkowej o wartości 40 zł brutto; 



d) aby odebrać nagrodę należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu w celu 

wpisania ich do protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość 

kontrolnej weryfikacji tożsamości i wieku uczestnika. Na prośbę hostessy uczestnik jest 

zobowiązany okazać hostessie w Punkcie Obsługi Konkursu do wglądu dokument tożsamości 

wydany na własne nazwisko. 

e) pokwitować odbiór nagrody w protokole odbioru; 

4. Poprzez Zakup Konkursowy rozumie się zakup produktów lub usług w dowolnym punkcie 
handlowym (z wyłączeniem banków i kantoru)  zlokalizowanym na terenie Galerii Kaskada w czasie 
trwania Konkursu, na kwotę minimum 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) na maksymalnie 
dwóch dowodach zakupu (paragonach) dokonanych w jednym dniu z wyłączeniem produktów i 
usług przewidzianych przepisami niniejszego regulaminu. Dowody zakupu z kilku dni nie podlegają 
sumowaniu w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

5. W Konkursie wykluczone są zakupy towarów i usług: artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych w tym papierosów elektronicznych, 
produktów leczniczych, mleka początkowego oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub 
gry na automatach i transakcji kantorowych, doładowań telefonów, transakcji zapłaty za 
jakiekolwiek usługi dokonywane u operatorów telekomunikacyjnych, transakcji zapłaty za 
jakiekolwiek usługi dokonywane w oddziałach banku, spłaty rat kredytów regulowanych w punktach 
świadczących tego typu usługi, zakupu kart podarunkowych, wpłat i wypłat w bankomatach. 

6. Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu tylko jeden (1) raz w ciągu dnia i dwa (2) razy w ciągu 
trwania całej akcji. Nagroda zostanie wydana uczestnikowi w dniu dokonania zakupów, wyłącznie w 
okresie trwania Konkursu. Jeden uczestnik jednego dnia może odebrać tylko jedną nagrodę.  

7. Dowód Zakupu Konkursowego, na podstawie którego wydawana będzie Nagroda Konkursowa 
będzie sprawdzony, czy rzeczywiście stanowi potwierdzenie dokonania Zakupu Promocyjnego i 
dodatkowo zostanie zaparafowany/opieczętowany przez hostessy w Punkcie Obsługi Konkursu w 
celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania w Promocji. 

8. Wielokrotność minimalnej kwoty zakupów dokonanych w jednym dniu nie upoważnia uczestnika do 
wielokrotnego udziału w Konkursie ani otrzymania większej liczby nagród. 

 
 

§ 4 Nagrody 
 

1. Nagrodami w Konkursie są: gra planszowa – 5 sekund lub Grzybobranie, karta podarunkowa o 
wartości 40 zł brutto oraz zesatw herbat od Five o’clock, zwane dalej Nagrodami Konkursowymi.  

2. Nagrody w ramach Konkursu wydawane będą przez hostessy w dniach od 22 października – 29 
października 2022 roku, z wyłączeniem niedzieli niehandlowej, tj. 23 października w Punkcie 
Obsługi Konkursu. 

3. Pula nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi 550 sztuk.  
4. Ilość Nagród Konkursowych biorących udział w Konkursie jest ograniczona. Obowiązuje kolejność 

zgłoszeń. 
5. Organizator przewiduje Pule Dzienne Nagród: 

Data wydania nagród Ilość /szt.  

22.10.2022 35 – zestaw herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
10 – karta podarunkowa 40 zł 

24.10.2022 35 –zestaw herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 



 
 

6. Wyczerpanie Puli Dziennej Nagród oznacza, że w danym dniu Konkurs zostaje przerwany.  
7. Nagrody niewykorzystane w Puli Dziennej Nagród przechodzą do Puli przewidzianej na dzień 

następny. 
8. Po zakończeniu Konkursu niewydane nagrody przechodzą na własność Galerii Kaskada. 
9. W przypadku wyczerpaniu Puli Dziennej Nagród Uczestnikowi nie przysługuje żądanie zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z Zakupem Konkursowym.   
10. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do 

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego zamiast Nagrody, ani do przeniesienia 
uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie. 

11.  Organizator nie wydaje duplikatu Nagrody w przypadku jej uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży. 
Uczestnik przed odebraniem nagrody zobowiązany jest do sprawdzenie jej stanu fizycznego. 

12. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odebranie nagrody na protokole odbioru nagród. Odmowa 
podpisania protokołu odbioru nagrody jednoznaczna jest z rezygnacją z udziału w konkursie i 
zrzeczeniem się nagrody. 

13. Nie ma możliwości zakupu Nagród. 
14. W przypadku dokonania zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi zakupionego/nej w trakcie trwania 

Konkursu, za które została wydana Nagroda Uczestnik Konkursu zwróci wydaną Nagrodę lub w dniu 
zwrotu towaru lub rezygnacji z usługi dokona zakupów w tym samym punkcie/sklepie na kwotę 
odpowiadającą min. wartości towaru lub usługi zwróconego/ej. 

 
 

§ 5 REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w Okresie Trwania Konkursu i w 

terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA PRODUCTION 

Monika Ledóchowska, ul. Chłodna 48/105, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Labirynt nagród” W CH 

Galerii Kaskada. 

10 – Gra 5 sekund 
8 – karta podarunkowa 40 zł 

25.10.2022 35 – zestaw herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
8 – karta podarunkowa 40 zł 

26.10.2022 35 – zestaw  herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
8 – karta podarunkowa 40 zł 

27.10.2022 35 – zestaw  herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
8 – karta podarunkowa 40 zł 

28.10.2022 35 – zestaw  herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
8 – karta podarunkowa 40 zł 

29.10.2022 35 –  zestaw herbat Five o’clock 
25 – Gra Grzybobranie 
10 – Gra 5 sekund 
10 – karta podarunkowa 40 zł 



2. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

 
 

§ 6 INNE POSTANOWIENIA 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to 

niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu oraz nie pogorszy 

sytuacji uczestników, z uwzględnieniem już nabytych przez uczestników praw do otrzymania 

nagrody. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników Konkursu 

o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak by każdy uczestnik miał możliwość 

zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w 

tym Konkursie lub odstąpienia od udziału w nim. 

2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. 

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów o grach 

hazardowych i zakładach wzajemnych. 

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

5. Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym regulaminem dokonana przez 

Organizatora może być kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


