
REGULAMIN KONKURSU  

„ Laurka dla Taty” 

 

§ 1 

Użyte w Niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie: 

Organizator - Śródmieście Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12 

Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Laurka dla Taty”  

§ 2 

1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 18 czerwca 2021r. do 23 czerwca 2021r., 
 a czynności związane z przyznaniem i odbiorem zakończą się 23 czerwca 2021r. 

§ 3 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, a w przypadku gdy uczestnik 
posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie posiada zdolności do 
czynności prawnej, w szczególności nie ukończyła 13. roku życia – oświadczenie, o którym 
mowa w § 4 ust 1. pkt c składa jego przedstawiciel ustawowy, który w myśl niniejszego 
Regulaminu staje się Uczestnikiem. 

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba fizyczna będąca pracownikiem lub członkiem 
najbliższej rodziny (małżonek, wstępni, zstępni) pracownika Śródmieście Sp. z o.o.  

§ 4 

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, 
a) należy przygotować pracę plastyczną dowolną techniką, której tematem będzie  Laurka 

dla Taty 
b) zgłosić pracę Konkursową do portierni na parterze hali sprzedaży (punkt ochrony) do 

dnia 22 czerwca do godziny 10.00 
c) praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem numeru telefonu 

do kontaktu, 
d) złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Laurka dla Taty” 
e) zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, według Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
f) wypełnić oświadczenie potwierdzające zgłoszenie do Konkursu oraz akceptację treści 

niniejszego Regulaminu, według Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
2. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
3. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu 

oświadczenia, ze praca plastyczna jest jego autorstwa lub reprezentowanej przez niego 
osoby i nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: 
-  Karolina Chemicz-Pałys – Dyrektor ds. Marketingu i Promocji 
- Paweł Dulok   
- Dariusz Zalewski 
- Piotr Orłowski 



5. Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą głównej nagrody będzie trzech uczestników wyłonionych 
przez Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych prac konkursowych dnia 22 
czerwca 2021r. o godz. 11.00  wybierze 3 najładniejsze  i najbardziej pomysłowe prace 
plastyczne  Laurka dla Taty”  

6. Organizator przekaże informację zwycięzcom Konkursu drogą telefoniczną. 
7. Warunkiem odbioru nagrody jest zgłoszenie się Uczestnika do Organizatora Konkursu w 

dniu 23 sierpnia o godz. 11.00. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu  
zwycięzca Konkursu traci prawo do odbioru nagrody, która pozostaje własnością 
Organizatora. 

8. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator nabywa własność oraz prawa 
autorskie do nagrodzonej pracy konkursowej. 

§ 5 

1. Nagrodami są 2 vouchery: 
a) 1 voucher do sklepu z obuwiem na pierwszym piętrze o wartości 100zł  
b) 1 voucher do saloniku prasowego na parterze hali (stoisko numer 21 i 22) o wartości 50zł 
c) 1 voucher do sklepu z odzieżą jeansową  (pasaże zewnętrzne -stoisko numer D19 i D20) 
o wartości 50zł.  Nagród nie można  wymienić na gotówkę. 

 

§ 6 

1. Wszelkie reklamacje należy składać do 22 czerwca 2021r.do godz. 11.00 w wyznaczonym 
miejscu tj. Tyskie Hale Targowe, Piłsudskiego 8,  portiernia- punkt ochrony. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą do 22 czerwca 2021r. do godz. 15.00.  
3. Uczestnik o decyzji reklamacyjnej zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie. 
4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. 

§ 7 

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie Regulamin. 
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu rozstrzyga Organizator Konkursu. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, w punkcie ochrony „Tyskie 

Hale Targowe” Piłsudskiego 8. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2021r.  


