
REGULAMIN KONKURSU ,,POWRÓT DO SZKOŁY’’ 
 

W  GALERIA GNIEZNO 
 
 

§ 1. Definicje 
 
1.Regulamin określa warunki, na jakich Organizator przeprowadza konkurs pod tytułem 
,,Powrót do szkoły’’ organizowany podczas Akcji promocyjnej ,,Bony za zakupy” w Galeria 
Gniezno  (ulica Pałucka 2, 62 - 200 Gniezno).  
 
2.Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:  
 

1) Organizator - Maja Dylczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja 
Komunikacji Życie Maja Dylczyk, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer 
NIP 679-293-36-72, z siedzibą w Krakowie (31-101) przy ulicy Straszewskiego 1/5,  

2) Zleceniodawca – Apsys Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), 
przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 
0000447244, NIP 5261788225. 

3) Konkurs - pod tytułem: ,,Powrót do szkoły’’ polega na wykonaniu zdjęcia w jesiennej, 
szkolnej tematyce i wstawienie go pod dedykowanym ku temu postem na profilu 
Facebook Galeria Rondo https://www.facebook.com/GaleriaGniezno/   Konkurs 
przeprowadzany jest w dniach 16-17.09.2022 

4) Uczestnik - osoba pełnoletnia i niepełnoletnia od 13 roku życia. Pełnoletnia posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Polski oraz osoba 
niepełnoletnia – która zobowiązana jest do dostarczenia oświadczenia opiekuna 
prawnego wyrażającego zgodę na udział w Konkursie, które spełniają wszystkie 
postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. Z 
możliwości udziału w Konkursie  wyłącza się pracowników, członków władz i 
przedstawicieli Organizatora, Zleceniodawcy oraz pracowników Centrum, ochrony i 
serwisu sprzątającego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w 
przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.  

5) Centrum - Galeria Gniezno, w Gniezno, mieszczące się przy ulicy Pałucka 1. 
6) Okres trwania Konkursu - Konkurs realizowany będzie w dniach 16-17.09.2022 r. 
7) Regulamin - niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej 

https://chgaleriagniezno.pl/ określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady przebiegu, 
w tym postępowania reklamacyjnego.  

 
                                                                                
 
 

         § 2. Postanowienia ogólne 
 
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

https://chgaleriagniezno.pl/


2.Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Facebook. 
 
3.Konkurs nie jest sponsorowany, zatwierdzony ani administrowany przez portal Facebook. 
 
4.Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje to, że jego zdjęcie będzie miało status 
,,publiczne’’ i wyraża zgodę na udostępnienie go na profilach społecznościowych galerii 
Gniezno 
 
5.Konkurs rozpoczyna się 16.09.2022 r. i trwa do 17.09.2022 r. do godziny 12:00. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.09.2022 poprzez portal Faceboook. Odbiór nagród 
możliwy w dniu 17.09.2022 do godz. 19.00 w strefie eventowej. 
 
6.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 
listopada 2009 r. 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1.Uczestnikiem Konkursu może być użytkownik portalu Facebook z wyłączeniem osób, o 
których mowa w §1 ust. 2 pkt 4.  
 
2.Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, że spełnia warunki określone w 
§1 ust. 2 pkt 4 oraz zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje 
się do przestrzegania jego postanowień oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
 

 § 4. Zasady Konkursu 
 
1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu Facebook. 
 
2.Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia o tematyce szkolnej - pokazaniu 
przygotowania do szkoły, wrześniowych szkolnych dni, przygotowania do całego roku 
szkolnego pod dedykowanym ku temu postem na profilu Facebook Galeria Gniezno 
https://www.facebook.com/GaleriaGniezno/. 
 
3.Jeden Uczestnik może dodać w konkursie maksymalnie jedno zdjęcie. W przypadku 
wstawienia wielu zdjęć,  brany jest pod uwagę post wstawiony jako pierwszy. 
 
4.Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu i natychmiastowego 
usunięcia takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych 
obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy 
związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią oraz 
takich, które nie realizują tematu konkursu.  
 
 



 § 5. Zasady przyznawania nagród 
 
1.Nagrodą w konkursie jest  duża wyprawka szkolna.  Organizator przewidział 3 takie nagrody. 
 
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.09.2022r. 
 
3.Wyniki zostaną przekazane laureatom w formie postu konkursowego. Laureat ma obowiązek 
skontaktować się z Galeria Gniezno przez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Laureaci 
są zobowiązani do odbioru nagrody w dniu 17.09.2022 r. do godz. 19.00 w strefie eventowej.  
 
4.Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej będzie wybór najbardziej kreatywnych  zdjęć, 
realizujących temat konkursowych. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez 
Organizatora i Zleceniodawcę. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników 
oraz nie podlega reklamacji. 
 
5.Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent 
pieniężny.  
 
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne użytkowanie nagrody i zniszczenia 
po odejściu od stanowiska eventowego. 
 
7.W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych 
danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji 
Organizatora. 
 

§ 6. Reklamacje  
 
1.W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu Akcji Promocyjnej Klient może złożyć 
reklamację na adres e-mail Organizatora: kontakt@agencjazycie.pl w ciągu 14 dni liczonych od 
dnia uczestniczenia w Konkursie. 
 
2.Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  
 
3.Reklamacja powinna zawierać w temacie wiadomości: Reklamacja – Galeria Gniezno a w 
treści opis stanu faktycznego, zgłaszane zastrzeżenia i treść żądania.  
 
5.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, zgodnie z 
kolejnością ich wpływu. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania 
reklamacyjnego Organizator przesyła Klientowi na adres e-mail, z którego została ona wysłana.  
 
6.W przypadku zgłoszenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta 
wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po jej przeprowadzeniu dane osobowe 
Klienta zostaną usunięte.  
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 



1.Wstawienie zdjęcia oznacza zgodę na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację 
postanowień nin. Regulaminu.  
 
2.Prawem właściwym dla nin. Regulaminu jest prawo polskie.  
 
3.Postanowienia Regulaminu są zgodne z przepisami o prawach konsumentów. Jeżeli 
jakikolwiek przepis nin. Regulaminu jest sprzeczny z prawem o ochronie konsumentów przepis 
ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
 
4.Niniejszy Regulamin jest dostępny: w Punkcie Obsługi Akcji oraz na stronie internetowej 
www.chrondo.pl. 
 
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2022 r.  
 
     § 8. Dane osobowe uczestników Akcji  
 
1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko oraz 
wizerunek celem udziału w Konkursie. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter 
dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. 
 
2.Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu 
realizacji konkursu jest Galeria Gniezno. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie 
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 
z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych: adres e-mail: rodo@cromwellpropertygroup.pl 
 
3.Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Galeria Gniezno sp z o.o., zgodnie z 
wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (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”).  
 
4.Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom 
Zleceniodawcy Konkursu, Organizatora, bądź upoważnionym pracownikom lub 
współpracownikom podmiotu zarządzającego Centrum lub właściciela Centrum oraz 
podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 
zawartymi umowami powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych.  
 
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz w celu obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia 
zakończenia Konkursu. 



 
6.Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

 


