
REGULAMIN KONKURSU „KUPUJ I WYGRYWAJ”

⦁ Postanowienia Ogólne 

⦁ Organizatorem Konkursu „Kupuj i wygrywaj” jest INBAP Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Próżnej 9        (00-107 Warszawa), dalej zwany: „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym 
regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w Administracji Centrum Handlowego 
INBAG oraz na stronie www. bartoszyce.inbag.com.pl .

⦁ Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie: od 21 
sierpnia 2015r. do 18 września 2015r. w godzinach otwarcia Centrum 
Handlowego INBAG.

⦁ Organizator przeprowadza Konkurs na terenie Centrum Handlowego INBAG 
przy        ul. Orzeszkowej 2 we współpracy ze sklepami zlokalizowanymi w 
Centrum Handlowego INBAG z wyłączeniem Delikatesów Centrum. 

⦁ Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

⦁ Uczestnikiem Konkursu  może być wyłącznie pełnoletnia  osoba fizyczna, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na 
terytorium Polski, (konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego), 
które wyrażają zgodę             na wzięcie udziału w Konkursie oraz spełnią 
warunki określone w Regulaminie, w tym opisane w ust. II pkt. 1 poniżej. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wieku uczestników Konkursu i 
w razie stwierdzenia niepełnoletności lub trudności                  z uzyskaniem 
dokumentu potwierdzającego wiek, organizator wykluczy uczestnika       z 
Konkursu. 

⦁ W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracowniczy 
Centrum Handlowego INBAG a także pracownicy innych podmiotów 
związanych                           z Organizowaniem i przebiegiem Konkursu, jak 
również członkowie ich rodzin,            tj: wstępni, zstępni, rodzeństwo, 
małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, pod opieką lub kuratelą.
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⦁ Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r.            o grach hazardowych.

⦁ Zasady Uczestnictwa w Konkursie 

⦁ Ustala się następujące warunki udziału w Konkursie: 

⦁ zrobienie zakupów w czasie trwania Konkursu w Centrum Handlowego 
INBAG            na kwotę 500 zł i zebranie 10 naklejek konkursowych (1 
naklejka za każde wydane 50 zł)

⦁ zachowanie paragonów jako dowodu zakupu,

⦁ zaproponowanie własnego oryginalnego hasła reklamowego promującego 
Centrum Handlowe INBAG

⦁ wrzucenie do urny konkursowej prawidłowo wypełnionego kuponu 
konkursowego

⦁ Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 21 sierpnia 2015 do 18 września 
2015        do godz. 15.00

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub utratę 
przesłanych danych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 

⦁ Przez prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego rozumie się w 
szczególności podanie numeru telefonu kontaktowego, imienia i nazwiska 
Uczestnika, wpisanie hasła konkursowego, zebranie 10 naklejek 
konkursowych, podpisu uczestnika konkursu.3

⦁ W czasie trwania Akcji można wrzucić dowolną ilość kuponów 
konkursowych. 

⦁ Rywalizacja konkursowa polega na napisaniu jak najbardziej oryginalnego                       
i kreatywnego hasła reklamującego Centrum Handlowe INBAG. Hasło musi 
być zapisane w języku polskim.

⦁ Przystąpienie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu.

⦁ Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez 
Organizatora Komisja konkursowa, w której skład wchodzić będzie trzech 
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przedstawicieli Organizatora, zwana dalej Komisją. Komisja dokona wyboru 
najciekawszego hasła reklamowego, według swojej subiektywnej oceny. 
Decyzja komisji jest wiążąca             i ostateczna. Komisja sporządzi protokół 
ze swojej pracy, w którym zostaną wskazane osoby, uznane decyzję Komisji 
za Laureatów. 

⦁ Sposób przyznawania nagród, ogłoszenie wyników

⦁ Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych kuponów konkursowych 
Komisja, wybierze, jej zdaniem najciekawsze Hasła reklamowe, w 
następujący sposób: 

⦁ Komisja wybierze 6 (słownie: sześć) kuponów konkursowych, z jej 
zdaniem najciekawszymi hasłami reklamowymi, z których każdemu ze 
zgłaszających zostanie przyznana nagroda, o których mowa w pkt IV 
Regulaminu

⦁ dodatkowo Komisja wybierze 3 zgłoszenia, które zdaniem Komisji 
powinny zostać ocenione wysoko, które to zgłoszenia zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru. W razie 
niespełnienia warunków uprawniających                 do otrzymania 
nagrody przez któregokolwiek uczestnika wskazanego w pkt. a. powyżej, 
nagrodę otrzyma kolejny uczestnik wskazany przez Komisję jako 
Uczestnik Rezerwowy – pod warunkiem, że spełni on wszelkie określone 
Regulaminem warunki do otrzymania nagrody. Jeśli żaden z uczestników 
wskazanych przez Komisję nie spełni warunków uprawniających do 
odbioru nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

⦁ Wybór zwycięzcy nastąpi w dniu 26 września 2015r podczas Eventu Dookoła 
Świata    w  Centrum Handlowego INBAG w Bartoszycach przy ul. 
Orzeszkowej 2. 

⦁ Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieniu o wygranej drogą telefoniczną 
w dniu 19 września 2015r. na podane na kuponie konkursowym numery 
telefonów konkursowych. 

⦁ Uczestnicy, którzy uzyskali prawo do nagrody, zostaną poproszeni w trakcie 
rozmowy telefonicznej o: 

– podanie swojej daty urodzenia, przy czym data wskazująca na 
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niepełnoletność        w dniu przeprowadzenia rozmowy oznacza utratę prawa 
do otrzymania nagrody, 

⦁ W przypadku niemożliwości skontaktowania się z laureatem z przyczyn 
niezależnych od Organizatora, pomimo podjęcia co najmniej trzech prób w 
odstępach                    nie mniejszych niż 30 minut lub niepełnoletności 
zwycięzcy na dzień przeprowadzenia rozmowy lub odmowy podania przez 
zwycięzcę danych osobowych lub odmowy pokazania dowodu zakupu, 
zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody.  W razie niepodejmowania 
rozmowy telefonicznej przez zwycięzcę uznaje się próbę połączenia 
telefonicznego za nieudaną po co najmniej 5 sygnałach telefonicznych 
oczekiwania na podjęcie rozmowy. Zwycięzca traci również prawo      do 
otrzymania nagrody, jeżeli na podstawie danych osobowych podanych w 
trakcie rozmowy okaże się, że zwycięzca już wcześniej wygrał nagrodę w 
Konkursie – osiągnął limit nagród przewidzianych dla jednego uczestnika. 

⦁ Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane osobiście przez 
Organizatora podczas Event Dookoła Świata w terminie 19 września 2015r. 

⦁ Jeden uczestnik identyfikowany za pomocą tych samych danych osobowych 
może wygrać i otrzymać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę określoną w 
niniejszym Regulaminie, niezależnie od ilości zgłoszonych do Akcji kuponów. 

⦁ Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie powołana przez 
Organizatora Komisja, w której skład wchodzić będzie trzech przedstawicieli 
Organizatora. Komisja dokona wyboru najciekawszego hasła reklamowego, 
według swojej subiektywnej oceny. Decyzja komisji jest wiążąca i ostateczna. 
Komisja sporządzi protokół ze swojej pracy, w którym zostaną wskazane 
osoby, uznane decyzję Komisji za Laureatów. 

⦁ Nagrody 

⦁ Nagrodami w konkursie są: 
⦁ Laptop – za I miejsce 
⦁ Rower – za II miejsce 
⦁ Walizki – za III miejsce 
⦁ Ekspres do kawy – za IV miejsce 
⦁ Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
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⦁ Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

⦁ Odbiór  nagród Zwycięzca  pokwituje swoim podpisem na sporządzonym                     
na tę okoliczność protokole przekazania nagrody.

⦁ W przypadku nieodebrania przez uczestnika nagrody w terminie, traci on 
prawo       do nagrody. 

⦁ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania 
nagrody            z przyczyn leżących po stronie Laureata. 

⦁ W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do wygranej nagrody, nagroda 
pozostaje w dyspozycji Organizatora, który nie jest zobowiązany do jej 
wydania innej osobie. 

⦁ Postępowanie Reklamacyjne

⦁ Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu 
uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, pod rygorem nieważności w ciągu 30 dni 
od dnia 21.08.2015r. – początek akcji konkursowej.

⦁ Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 
Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

⦁ Reklamacja powinna być zgłoszona na adres: 

Marketing – INBAP 

ul. Sidorska 83 

21-500 Biała Podlaska  

Z dopiskiem „Kupuj i wygrywaj”

⦁ Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja, o której mowa w pkt II Regulaminu               
na podstawie Regulaminu. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w 
imieniu Organizatora, jest ostateczna i wiążąca. 

⦁ Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.                     
O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni 
niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym na adres 
podany w reklamacji. 
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⦁ Przetwarzanie danych osobowych

1.   Zwycięzcy  Konkursu wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego 
oświadczenia     na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych 
umieszczonych               na zgłoszeniu, o którym mowa w regulaminu w celu 
przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród.  

2.  Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane tylko             
do potrzeb   niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku        o ochronie danych  osobowych.   

3.   Administratorem  danych osobowych uzyskanych w wyniku  Konkursu  jest  
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, będący 
Organizatorem Akcji.  Każdy  Uczestnik  ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich poprawiania       i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny  jednakże jest warunkiem koniecznym do odebrania 
nagrody głównej lub dodatkowej przez Zwycięzcę.  

4.  Za zgodą uczestnika Konkursu dane osobowe przetwarzane będą również w 
celach marketingowych Organizatora. 

5.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 
realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom 
udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

⦁ Prawa Autorskie

    

1.  W Konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych 
będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie 
naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła 
reklamowe). 

2.  Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik 
wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów 
konkursowych. 

3.  Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu 
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następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na 
Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania 
zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.          o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony                     do 
korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy - bez konieczności 
każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te 
Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 

4.  W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła 
reklamowe każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi 
przysługującymi mu prawami do haseł, w tym także rozpowszechniać hasła 
w każdy sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator 
będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi 
prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł 
reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy 
wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) - Laureatom 
Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w 
Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do 
osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 

5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych                        
z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez 
Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia 
przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio 
przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich 
roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia 
powoda (w tym odszkodowanie           i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie 
koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje 
poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej 
związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności 
zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

⦁ Odpowiedzialność Organizatora Konkursu 

1. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu ogranicza się do liczby i puli nagród 
określonej w Regulaminie. Organizator Konkursu nie ponosi 
odpowiedzialności           za niemożności odbioru nagrody przez Uczestnika z 
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przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Konkursu. 

2. Organizator Konkursu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niedokładności, 
niekompletności lub nieprawidłowości danych i informacji podanych przez 
Uczestnika w formularzu konkursowym, w tym w oświadczeniu o wyrażeniu 
zgody     na przetwarzanie danych osobowych.

⦁ Postanowienia końcowe

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, 
przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez 
rekompensaty                        dla Uczestników. 

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika                
z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika 
zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego 
postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na 
szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony 
Uczestnik traci prawo do ubiegania się             o nagrody określone w 
Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej 
zwrotu.

⦁ Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być 
przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

⦁ W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

⦁ Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z 
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Białej Podlaskiej.

⦁ Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych uczestników –
zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejscowość) na stronie 
internetowej www.bartoszyce.inbag.com.pl

⦁ Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Administracji Centrum 
Handlowego Rywal oraz na stronie internetowej 
www.bartoszyce.inbag.com.pl

⦁ w okresie trwania konkursu. 
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⦁ Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie 
informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych 
może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Organizator: INBAP FIZ Aktywów Niepublicznych. 
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