REGULAMIN KONKURSU „Karty za zakupy”
§ 1 DANE OGÓLNE
1. Nazwa konkursu: „Karty za zakupy”.
2. Miejsce prowadzenia konkursu Centrum Handlowego Magnolia Park we Wrocławiu przy ul.
Legnickiej 58.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Kasama Investments spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Pięknej 18, 00-549 Warszawa),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000373988.
4. Organizator Konkursu: Mediaskop Grzegorz Emanowicz, ul. Promenada 36/1,
54-025 Wrocław, NIP: 898-140-47-11.
5. Czas trwania konkursu: 19-24 października 2020 r. w godz. 9:00-20:00.
6. Stoisko konkursowe znajduje się w Centrum Handlowym Magnolia Park w pobliżu sklepu
W.Kruk i Paris Optique, w pobliżu wejścia do hipermarketu Carrefour.

§ 2 UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być
każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terenie Polski, która spełniła warunki regulaminu.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy sklepów zlokalizowanych w Centrum
Handlowego Magnolia Park we Wrocławiu, pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora
nagród oraz pracownicy firmy ochroniarskiej, sprzątającej i technicznej działających na
zlecenie Magnolia Park.
4. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.

§ 3 PRZEBIEG i ZASADY
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. w dniach 19-24 października 2020r. w godz. 6:30 – 22:00 dokonać zakupu w sklepie
Carrefour w Magnolia Park na kwotę minimum 300 zł brutto.
b. w dniach 19-24 października 2020r. w godz. 9:00 – 20:00 zgłosić się do stoiska
konkursowego.
c. okazać hostessie jeden dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT –
potwierdzający zakup na kwotę minimum 300 zł. Paragonów nie można łączyć.
d. Przekazać hostessie dane osobowe konieczne do przeprowadzenie konkursu i do
rozliczenia podatku, t.j. swoje imię i nazwisko, adres zameldowania i nr dowodu
osobistego
2. Każdego dnia trwania Konkursu pierwszych 450 uczestników konkursu, którzy spełnią
warunki opisane w punkcie 1 otrzyma nagrodę.
3. Uczestnik Konkursu może też przekazać hostessie swój numer telefonu komórkowego oraz
adres email, a następnie poprzez podpis wyrazić zgodę na prenumeratę newslettera Centrum
Handlowego Magnolia Park w formie e-maila lub SMS’a oraz na przetwarzanie danych
osobowych dla celów marketingowych.

4. W konkursie nie będą uwzględniane zakupy tytoniu, lekarstw, ani alkoholu, ani
elektronicznych papierosów, ani transakcje w kantorach i bankomatach, ani zakupy kart
podarunkowych.
5. Jedna osoba może otrzymać nagrodę tylko jeden raz. Zakup na kwotę wyższą niż 300 zł brutto
nie upoważnia do odbioru więcej niż jednej nagrody.
6. Konkurs trwa do wyczerpania puli 1800 nagród.

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są Karty Podarunkowe Magnolia Park o wartości 50 zł oraz
dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 5,00 zł., która jest przeznaczona na poczet podatku
dochodowego.
2. Łączna liczba nagród: 1800 szt.
3. Nagrody będą przyznawane w kolejności zgłoszeń uczestników do stoiska konkursowego.
4. Nagrody można odebrać tylko w czasie trwania Konkursu, przy stoisku konkursowym w
Centrum Handlowym Magnolia Park.
5. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną, ani
wypłaty jej równowartości w pieniądzach.
6. Uczestnik konkursu odbierając nagrodę wyraża zgodę na przeznaczenie części pieniężnej
nagrody na poczet podatku, którego płatnikiem jest Organizator.

§ 5 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do niego wyrażają dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych do celów marketingowych oraz w celu przeprowadzenia
Konkursu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do
przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych przez jej odwołaniem.
2. Administratorem danych osobowych jest Kasama Investments spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000373988.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w Biurze Dyrekcji Centrum Handlowego Magnolia Park oraz przy
stoisku konkursowym.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechnie Rzeczypospolitej
Polskiej.

