
 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ORAZ KONKURSÓW 

organizowanych w ramach wydarzenia 

„Odważ się na lato”  w Galerii Morena 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

DEFINICJE 

1. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają: 

a) „Regulamin” – niniejszy Regulamin; 

b) „Centrum Handlowe” – oznacza nieruchomość zlokalizowaną w Gdańsku, przy ul. F. Schuberta 

102A, oznaczoną znakiem towarowym „Galeria Morena”, której właścicielem jest Carrefour Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 (dalej: 

„Właściciel”); 

c) „Organizator” –  2Pi Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-252), przy ul. Jaśkowa Dolina 

9/6 (NIP 9571086666); 

d) „Sprzedaż Premiowa” – sprzedaż premiową prowadzoną pod nazwą „Odważ się na lato” w 

Centrum Handlowym; 

e) „Konkurs Zręcznościowy” – przyrzeczenie publiczne, w którym przez ogłoszenie publiczne 

przyrzeka się nagrody za najlepiej wykonane czynności, oznaczone, odpowiednio, w Regulaminie, 

prowadzony w dniach 22-26 czerwca pod nazwą „Odważ się na lato; 

f) „Konkurs Kreatywny” – przyrzeczenie publiczne, w którym przez ogłoszenie publiczne przyrzeka 

się nagrodę za najlepiej wykonane czynności, oznaczone, odpowiednio, w Regulaminie, 

prowadzony w dniach 22-26 czerwca pod nazwą „Odważ się marzyć”; 

g) Punkt Obsługi –  specjalnie oznakowane miejsce w Centrum Handlowym przeznaczone do obsługi 

Sprzedaży Premiowej, Konkursu Kreatywnego i Konkursu Zręcznościowego, zlokalizowane na 

parterze Centrum Handlowego obok sklepu „Smyk”. 

h) „Zadanie Konkursowe” – oznaczone, odpowiednio, w Regulaminie, czynności, o których mowa, 

odpowiednio, w lit. e) i f), wykonane w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i zgłoszone 

Organizatorowi w celu ubiegania się o przyrzeczoną w konkursie nagrodę; 

i) „Partner” – oznacza osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 

lub osobę prawną prowadzącą działalność w lokalu lub na wyspie handlowej na terenie Centrum 

Handlowego na podstawie umowy najmu z Właścicielem; 

j) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej, Konkursu 

Kreatywnego lub Konkursu Zręcznościowego 

− ukończyła 18 rok życia; 

− posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

− jest, w zakresie związanym ze Sprzedażą Premiową, Konkursem Kreatywnym lub Konkursem 

Zręcznościowym, konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego; 

− jest w stanie wykazać swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu urzędowego ze 

zdjęciem; 

− nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, 

Właściciela Centrum, Partnera, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego 

w wykonanie, organizację i przeprowadzanie Sprzedaży Premiowej, Konkursu Kreatywnego 

lub Konkursu Zręcznościowego lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; 

przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, 

rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w 

rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i 



 

 

osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie 

umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej; 

− spełni inne warunki przewidziane Regulaminem. 

k) „RODO” – rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). 

 

ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

2. Sprzedaż Premiowa jest przeprowadzana na terenie Centrum Handlowego, z zastrzeżeniem, iż 

okazanie, weryfikacja Paragonu oraz wydanie nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 10-20, są 

dokonywane w Punkcie Obsługi. 

3. Sprzedaż Premiowa trwa w terminie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 roku do 

godz. 18:00, z zastrzeżeniem iż: 

a) data i godzina widniejąca na Paragonie powinna obejmować termin od dnia 22 czerwca 2022 r. 

do dnia 26 czerwca 2022 r. do godz. 17:50 („Okres Trwania Sprzedaży Premiowej”); 

b) okazanie, weryfikacja oraz wydanie nagrody, o których mowa odpowiednio w ust. 10-20, są 

dokonywane w dniach: 

− 22 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

− 23 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

− 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

− 25 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

− 26 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00. 

4. Sprzedaż Premiowa polega na: 

a) zbieraniu przez Uczestnika Paragonów, w rozumieniu ust. 5 w zw. z ust. 6 („Paragon” lub 

„Paragony”); 

b) okazaniu przez Uczestnika zebranych Paragonów Organizatorowi, o czym mowa w ust. 10-11; 

c) uzyskaniu przez Uczestnika od Organizatora weryfikacji okazanych mu Paragonów w sposób, 

o którym mowa w ust. 12-16. 

5. Paragonem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, jest odpowiednio: 

a) paragon fiskalny wydrukowany przez Partnera ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum 

Handlowego w Okresie Trwania Sprzedaży Premiowej, dokumentujący transakcję dokonaną 

przez Uczestnika; 

b) faktura wystawiona przez Partnera dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum 

Handlowego w Okresie Trwania Sprzedaży Premiowej, dokumentująca transakcję dokonaną 

przez Uczestnika; 

c) rachunek wystawiony przez Partnera dla Uczestnika ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum 

Handlowego Okresie Trwania Sprzedaży Premiowej, dokumentujący transakcję dokonaną przez 

Uczestnika. 

6. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest: 

a) dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych; 

b) dowód operacji z użyciem karty płatniczej; 

c) jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi; 

d) jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, 

rewers, wydruk niefiskalny i in.) lub dowód księgowy (nota księgowa, obciążeniowa, dokument 

obrotu kasowego, magazynowego i in.), który nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 5; 



 

 

e) faktura lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy; 

f) paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję dokonaną poza terenem 

Centrum Handlowego lub dokonaną w innym czasie niż w Okresie Trwania Sprzedaży Premiowej 

(ust. 10-11); 

g) paragon fiskalny, faktura lub rachunek z transakcji sprzedaży dokonanej przez osobę fizyczną 

niespełniającą warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. j) tiret 5; 

h) paragon fiskalny, faktura lub rachunek dokumentujące transakcję związaną z: 

− wyrobem alkoholowym lub produktem albo usługą, których nazwa, znak towarowy, 

kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame 

z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się 

do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

− wyrobem tytoniowym, papierosami elektronicznymi, pojemnikiem zapasowym, 

rekwizytem tytoniowym lub produktem imitującym te wyroby albo produktem, towarem 

lub usługą związanym z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów 

tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych, 

− produktem leczniczym – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne, 

− grą cylindryczną, grą w karty, grą w kości, zakładem wzajemnym lub grą na automatach – 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 

− preparatem do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotem służącym do 

karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, 

− innym towarem, produktem lub usługą, których reklama lub promocja jest zakazana przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego 

– przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że nie jest Paragonem każdy dokument 

będący potwierdzeniem wydatku związanego z chociażby jednym tylko towarem, produktem lub 

usługą wymienionymi w tej literze, nawet gdyby wydatek ten był tylko częścią kwoty należności 

(sumy) za również inne produkty, towary lub usługi uwidocznione na tym dokumencie; 

i) inny dokument niż wymienione wyżej w lit. a)-h), który mógłby stanowić dowód dokonania 

transakcji, a nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 5; 

j) dokument ostemplowany pieczątką – w trybie ust. 16. 

7. Nagrodami gwarantowanymi w Sprzedaży Premiowej są: 

a) worek żeglarski z logo Centrum Handlowego – 300 (trzysta) sztuk („Nagroda gwarantowana nr 

1”); 

b) frisbee z logo Centrum Handlowego – 400 (czterysta) sztuk („Nagroda gwarantowana nr 2”); 

c) piłka plażowa z logo Centrum Handlowego –300 (trzysta) sztuk („Nagroda gwarantowana nr 3”); 

- zwanymi dalej „Nagrodą”, a łącznie „Nagrodami”. 

8. Uczestnik może zarejestrować tylko jeden Paragon wystawiony przez tego samego Partnera i 

opatrzony tą samą datą transakcji. 

9. Przyrzekającym Nagrody jest Właściciel. 

10. Przed odbiorem Nagrody Uczestnik okazuje Organizatorowi zebrane Paragony uprawniające do 

odbioru Nagrody – celem ich weryfikacji. 

11. Okazania, o którym mowa w ust. 10, dokonuje się w Punkcie Obsługi. 



 

 

12. Weryfikacja, o której mowa w ust. 10, polega łącznie na: 

a) sprawdzeniu przez Organizatora wypełnienia przez Paragon warunków Sprzedaży Premiowej, to 

jest: 

− znaku towarowego (szyldu, nazwy) Partnera; 

− daty sprzedaży; 

− łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 

b) udostępnieniu przez Uczestnika Organizatorowi jego danych osobowych w tym: imienia, 

nazwiska, którymi Organizator wypełnia odpowiednie pola formularza elektronicznego. 

13. Organizator odmawia zweryfikowania Paragonu (weryfikacja negatywna) w przypadkach, gdy: 

a) okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany na rzecz innego Uczestnika (ust. 17); 

b) okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowanych w Konkursie Zręcznościowym lub 

Konkursie Kreatywnym; 

c) Uczestnik okazujący Paragon otrzymał już wcześniej prawo do odbioru Nagrody w danym dniu 

Sprzedaży Premiowej (ust. 22); 

d) przedstawiony do weryfikacji dokument nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 5w zw. z ust. 6 lub 

z innych powodów podlega weryfikacji negatywnej; 

e) Uczestnik dokonał już rejestracji innego Paragonu opatrzonego tą samą datą transakcji 

pochodzącego od tego samego Partnera (ust.8); 

f) zachodzi podejrzenie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 6 lit. g) lub Paragon nie 

dokumentuje transakcji dokonanej przez okazującego go Uczestnika. 

14. W przypadku weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 13 Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia 

reklamacji na zasadach i w trybie określonym w ust. 42. 

15. W przypadku zaistnienia wątpliwości mogących prowadzić do weryfikacji negatywnej na podstawie 

ust. 13 lit. f) Organizator może zażądać od Uczestnika złożenia oświadczenia, iż odpowiednio: 

a) Paragon dokumentuje transakcję dokonaną przez tegoż Uczestnika; 

b) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w ust. 6 lit. g). 

16. Pozytywnie zweryfikowany Paragon Organizator ostemplowuje pieczątką – celem uniemożliwienia 

jego ponownego okazania i weryfikacji w Sprzedaży Premiowej. 

17. Paragon może być okazany i zweryfikowany (ust. 10-16) na rzecz tylko i wyłącznie jednego Uczestnika 

i tylko jeden raz. 

18. Nagroda jest wydawana Uczestnikowi przez Organizatora w Punkcie Obsługi niezwłocznie po 

pozytywnej weryfikacji okazanych przez niego Paragonów, z tym zastrzeżeniem, iż każdego dnia 

Organizator wydaje 60 (sześćdziesiąt) sztuk Nagrody nr 1 , 80 (osiemdziesiąt) sztuk Nagrody nr 2 oraz 

60 (sześćdziesiąt) sztuk Nagrody nr 3 („Pula Dzienna”), Uczestnikom, którzy w Okresie Trwania 

Sprzedaży Premiowej zebrali, okazali i uzyskali od Organizatora pozytywną weryfikację w sposób, o 

którym mowa w ust. 10-17, Paragony na łączną kwotę należności (sumę) brutto nie mniejszą niż 75,00 

PLN (siedemdziesiąt pięć złotych) w lokalach Partnerów. 

19. Nagrody w ramach Puli Dziennej wydawane są Uczestnikom w kolejności zgłoszeń. Uczestnik może 

wybrać Nagrodę, którą chce otrzymać, o ile limit tej Nagrody na dany dzień nie został wyczerpany. 

20. Właściciel przyrzeka Nagrody przyrzeczone i niewydane z Puli Dziennej na kolejny dzień, to jest liczbę 

Nagród niewydanych z Puli Dziennej dolicza się do Puli Dziennej dnia następnego. 

21. W Punkcie Obsługi Uczestnik może otrzymać od Organizatora informację o liczbie Nagród 

pozostałych danego dnia do wydania z Puli Dziennej. 

22. Uczestnik może otrzymać tylko jedno prawo do odbioru Nagrody w każdym dniu Sprzedaży 

Premiowej. Zebranie przez Uczestnika Paragonów na łączną kwotę należności (sumę) brutto 

stanowiącą wielokrotność kwoty, o której mowa w ust. 19 nie uprawnia do otrzymania prawa do 



 

 

odbioru Nagrody za każdą wielokrotność tych kwot. 

23. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową, równowartość pieniężną lub jakiekolwiek 

inne świadczenie. 

24. Organizator nie świadczy Uczestnikowi usługi przechowania Nagrody po terminie jej odbioru, o 

którym mowa w ust. 18. 

25. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora w przypadkach, gdy: 

a) Uczestnik odmówi udostępnienia danych lub złożenia oświadczeń, o których mowa, 

odpowiednio, w ust. 12 lit. b). 

b) Uczestnik nie odbierze Nagrody w terminie określonym w ust. 18. 

 

ZASADY KONKURSU ZRĘCZNOŚCIOWEGO 

26. Konkurs Zręcznościowy trwa w terminie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 roku do 

godz. 18:00, i podzielony jest na pięć jednodniowych edycji, które trwają, odpowiednio, w dniach: 

a) 22 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

b) 23 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

c) 24 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

d) 25 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

e) 26 czerwca 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 18:00; 

- zwanych dalej odpowiednio „Edycją” lub łącznie „Edycjami”. 

27. Zadanie Konkursowe do wykonania w pierwszym etapie Konkursu polega łącznie na: 

a) zbieraniu przez Uczestnika Paragonów; 

b) okazaniu przez Uczestnika zebranych Paragonów Organizatorowi; postanowienia ust. 10-11 

stosuje się odpowiednio; 

c) uzyskaniu przez Uczestnika od Organizatora weryfikacji okazanych mu Paragonów; Organizator 

odmawia weryfikacji Paragonu, jeżeli okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany w 

Konkursie Kreatywnym lub Sprzedaży Premiowej. Postanowienia ust. 12-16 stosuje się 

odpowiednio 

28. Do wykonania Zadania Konkursowego w drugim etapie Konkursu Zręcznościowego uprawniony jest 

Uczestnik, który wcześniej wykonał Zadanie Konkursowe w pierwszym etapie Konkursu 

Zręcznościowego i nie otrzymał Nagrody Dziennej, o której mowa w ust. 34, w poprzednich Edycjach 

Konkursu Zręcznościowego. 

29. Zadanie Konkursowe do wykonania w drugim etapie Konkursu Zręcznościowego polega na 

określeniu przybliżonej wagi walizki znajdującej się w Punkcie Obsługi w kilogramach, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku („Zgłoszenie Konkursowe”). 

30. Uprawniony Uczestnik może dokonać Zgłoszenia Konkursowego tylko raz w danej Edycji Konkursu. 

31. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego poprzez wypełnienie papierowego kuponu („Kupon 

Zgłoszeniowy”). 

32. Kupon Zgłoszeniowy zawiera: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) nr telefonu kontaktowego do Uczestnika; 

c) oświadczenie Uczestnika o następującej treści: „Chcę wziąć udział w Konkursie pod hasłem: 

„Odważ się na lato", którego Organizatorem jest 2Pi Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pod hasłem: „Odważ się na lato” i akceptuję jego 

postanowienia oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych” 

– złożone poprzez dobrowolne oznaczenie przez Uczestnika odpowiedniego pola wyboru; 

d) oświadczenie Uczestnika o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 



 

 

przez 2Pi Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Administrator”) moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz przekazanych Administratorowi w celu: (i) 

przeprowadzenia Konkursu, wzięcia udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń oraz w celu ogłoszenia 

wyników Konkursu i przekazania nagrody, (ii) rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia 

lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, (iii) dokonania rozliczeń związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa” – złożone poprzez dobrowolne 

oznaczenie przez Klienta odpowiedniego elektronicznego pola wyboru. 

e) treść Zgłoszenia Konkursowego; 

f) datę oraz własnoręczny podpis Uczestnika; 

g) datę oraz godzinę wypełnienia Kupony Zgłoszeniowego, którą określa Organizator. 

33. Wypełniony przez Uczestnika Kupon Zgłoszeniowy Organizator umieszcza w urnie konkursowej 

znajdującej się Punkcie Obsługi nie później niż o godz. 18:00 w każdej Edycji Konkursu 

Zręcznościowego. 

34. Nagrodą Dzienną w Konkursie Zręcznościowym jest: 

a) Walizka marki Sommerson o wartości 179,99 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć  złotych 99/100 gr) 

brutto. 

b) Karta podarunkowa 4F o wartości 200 zł (dwieście złotych) brutto  

c) Karta podarunkowa CCC o wartości 200 zł (dwieście złotych) brutto  

d) Karta podarunkowa Home & You o wartości  100 zł (sto złotych) brutto  

e) Karta podarunkowa Rossmann o wartości 100 zł (sto złotych) brutto  

f) Karta podarunkowa empik o wartości 100 zł (sto złotych) brutto 

- dalej „Nagroda Dzienna”. 

35. Nagrody Dzienne nie łączą się z innymi korzyściami lub świadczeniami, a także nie podlegają, w 

całości lub części, wymianie na pieniądze, inne rzeczy, świadczenia lub korzyści. Nie można przenieść 

prawa do Nagrody Dziennej na osobę trzecią. 

36. Prawo do odbioru Nagrody Dziennej przysługuje Uczestnikowi, który w Zgłoszeniu Konkursowym 

poda wagę walizki najbliższą jej rzeczywistej wadze. W przypadku, gdy Zgłoszenia Konkursowe dwóch 

lub więcej Uczestników będą takie same, prawo do obioru Nagrody Dziennej otrzyma Uczestnik, który 

dokonał Zgłoszenia Konkursowego jako pierwszy. 

37. Uczestnik Konkursu, któremu należy się Nagroda Dzienna zostanie powiadomiony przez 

Organizatora o wygranej oraz sposobie i terminie odbioru Nagrody Dziennej drogą telefoniczną na 

podany w Kuponie Zgłoszeniowym numer telefonu. W przypadku braku odpowiedzi, Organizator 

powiadomi Uczestnika o wygranej oraz sposobie oraz terminie odbioru Nagrody Dziennej w drodze 

wiadomości SMS. W przypadku braku odpowiedzi na powyższą wiadomość w terminie 24 godzin od 

chwili jej otrzymania, Uczestnik traci prawo do odbioru Nagrody Dziennej, a Organizator 

przeprowadzi ponowną procedurę wyboru zwycięzcy w trybie ust. 36. 

38. Przed wydaniem Nagrody Dziennej osoba zgłaszająca się po jej odbiór winna okazać ważny dokument 

urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość – celem zweryfikowania, czy jest ona 

Uczestnikiem, któremu należy się Nagroda Dzienna. 

39. Nagroda jest wydawana Uczestnikom, którym się ona należy: 

a) w Edycjach Konkursu Zręcznościowego, o których mowa w ust. 26 lit. a)-b) – w dniu 25 czerwca 

2022 r. w godz. 12:00-18:00 w Punkcie Obsługi; 

b) w Edycjach Konkursu Zręcznościowego, o których mowa w ust. 26 lit. c)-d) – w dniu 26 czerwca 

2022 r. w godz. 12:00-18:00 w Punkcie Obsługi 

c) w Edycji Konkursu Zręcznościowego, o której mowa w ust. 26 lit. e) – przesyłką poleconą za 



 

 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny. 

40. W przypadku braku możliwości odbioru Nagrody Dziennej w sposób określony, odpowiednio, w ust. 

39 lit. a)-c), Organizator doręczy Nagrodę Dzienną Uczestnikowi, któremu się ona należy przesyłką 

poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez Uczestnika adres 

korespondencyjny. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku dwukrotnej, bezskutecznej próby 

doręczenia Nagrody Dziennej w sposób określony w zdaniu poprzednim. 

41. Przed wydaniem Nagrody Dziennej spisuje się protokół zawierający: 

a) oznaczenie Nagrody Dziennej 

b) wartość Nagrody Dziennej; 

c) oświadczenie Uczestnika o pokwitowaniu odbioru Nagrody Dziennej; 

d) podpis Uczestnika i przedstawiciela Organizatora. 

 

ZASADY KONKURSU KREATYWNEGO 

42. Konkurs Kreatywny trwa w terminie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 roku do godz. 

18:00. 

43. Zadanie Konkursowe do wykonania w pierwszym etapie Konkursu polega łącznie na: 

a) zbieraniu przez Uczestnika Paragonów; 

b) okazaniu przez Uczestnika zebranych Paragonów Organizatorowi; postanowienia ust. 10-11 

stosuje się odpowiednio; 

c) uzyskaniu przez Uczestnika od Organizatora weryfikacji okazanych mu Paragonów; Organizator 

odmawia weryfikacji Paragonu, jeżeli okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany w 

Konkursie Zręcznościowym lub Sprzedaży Premiowej. Postanowienia ust. 12-16 stosuje się 

odpowiednio. 

44. Do wykonania Zadania Konkursowego w drugim etapie Konkursu Kreatywnego uprawniony jest 

Uczestnik, który wcześniej wykonał Zadanie Konkursowe w pierwszym etapie Konkursu Kreatywnego. 

45. Zadanie Konkursowe do wykonania w drugim etapie  Konkursie Kreatywnym polega na udzieleniu 

odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jak wyobrażasz sobie swoje wymarzone wakacje?” 

(„Odpowiedź Konkursowa”).  

46. Uprawniony Uczestnik może udzielić Odpowiedzi Konkursowej tylko raz. 

47. Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie Kreatywnym poprzez wypełnienie papierowego 

formularza zgłoszeniowego („Formularz Zgłoszeniowy”). 

48. Formularz Zgłoszeniowy zawiera: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) nr telefonu kontaktowego do Uczestnika; 

c) oświadczenie Uczestnika o następującej treści: „Chcę wziąć udział w Konkursie pod hasłem: 

„Odważ się marzyć", którego Organizatorem jest 2Pi Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 

zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu pod hasłem: „Odważ się marzyć” i akceptuję jego 

postanowienia oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych” 

– złożone poprzez dobrowolne oznaczenie przez Uczestnika odpowiedniego pola wyboru; 

d) oświadczenie Uczestnika o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 

przez 2Pi Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (dalej także: „Administrator”) moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz przekazanych Administratorowi w celu: (i) 

przeprowadzenia Konkursu, wzięcia udziału w Konkursie i obsługi zgłoszeń oraz w celu ogłoszenia 

wyników Konkursu i przekazania nagrody, (ii) rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia 

lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, (iii) dokonania rozliczeń związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków 



 

 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa” – złożone poprzez dobrowolne 

oznaczenie przez Klienta odpowiedniego elektronicznego pola wyboru. 

e) treść Odpowiedzi Konkursowej; 

f) datę oraz własnoręczny podpis Uczestnika. 

49. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik wrzuca do urny konkursowej znajdującej się Punkcie 

Obsługi w terminie do dnia 26 czerwca 2022 r do godz. 18:00. 

50. Nagrodą w Konkursie Kreatywnym jest voucher o wartości 9000,00 zł (dziewięciu tysięcy złotych) 

brutto do wykorzystania w biurze podróży Coral Travel albo TUI w Centrum Handlowym („Voucher”). 

ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

a) Nagrodę o której mowa w ust. 50. przyznają:  

• Właściciel – do wartości 7000 zł (siedem tysięcy złotych) brutto 

• Wystawca vouchera (firma Prestige4travel Sp. z o.o.) – do wartości 2000 zł (dwa tysiące 

złotych) brutto 

51. Voucher nie łączy się z innymi korzyściami lub świadczeniami, a także nie podlega, w całości lub części, 

wymianie na pieniądze, inne rzeczy, świadczenia lub korzyści. Nie można przenieść prawa do Vouchera 

na osobę trzecią. 

52. Organizator powoła 3-osobową komisję konkursową, składającą się z przedstawiciela Organizatora 

oraz dwóch przedstawicieli Właściciela Centrum, która dokona wyboru najlepszej, według jej oceny, 

Odpowiedzi Konkursowej. 

53. Uczestnik Konkursu, któremu należy się Voucher zostanie powiadomiony przez Organizatora o 

wygranej oraz sposobie i terminie odbioru Vouchera drogą telefoniczną na podany w Kuponie 

Zgłoszeniowym numer telefonu. W przypadku braku odpowiedzi, Organizator powiadomi Uczestnika 

o wygranej oraz sposobie oraz terminie odbioru Vouchera w drodze wiadomości SMS. W przypadku 

braku odpowiedzi na powyższą wiadomość w terminie 24 godzin od chwili jej otrzymania, Uczestnik 

traci prawo do odbioru Nagrody Dziennej, a Organizator przeprowadzi ponowną procedurę wyboru 

zwycięzcy w trybie ust.52. 

54. Przed wydaniem Vouchera osoba zgłaszająca się po jej odbiór winna okazać ważny dokument 

urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość – celem zweryfikowania, czy jest ona 

Uczestnikiem, któremu należy się Voucher. 

55. Przed wydaniem Vouchera spisuje się protokół zawierający: 

a) wartość Vouchera; 

b) oświadczenie Uczestnika, któremu należy się Voucher, o: 

− doręczeniu mu i zapoznaniu się z treścią warunków realizacji Vouchera 

− pokwitowaniu odbioru Voucher; 

c) podpis Uczestnika i przedstawiciela Organizatora. 

56. Na żądanie Uczestnika, któremu należy się Nagroda, sporządza się i wydaje mu drugi, 

równobrzmiący, egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 55. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

57. Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej, Konkursu Kreatywnego oraz Konkursu 

Zręcznościowego mogą być zgłaszane przez Uczestnika: 

a) na adres poczty elektronicznej: biuro@2pi.media ; 

b) pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora (ust. 1 lit. c)). 

58. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do doręczeń (w przypadku 

wyboru skierowania reklamacji pisemnie na adres Organizatora), jak również opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

mailto:biuro@2pi.media


 

 

59. Organizator rozpatruje reklamację Uczestnika w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

60. Regulamin dostępny jest w dokumencie elektronicznym w formacie „PDF” w sieci telekomunikacyjnej 

„Internet” pod adresem elektronicznym: http://galeriamorena.pl/i/file/regulamin/regulamin-Odwaz-

sie-na-lato-Akcja-prosprzdazowa, oraz w Punkcie Obsługi, a po 26 czerwca 2022 r. także pod adresem 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora (ust. 1 lit. c)) oraz, na żądanie Uczestnika, 

w postaci dokumentu elektronicznego przesłanego na wskazany adres poczty elektronicznej. 

61. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

62. Dane osobowe Uczestników w wyżej wymienionym w Regulaminie zakresie przetwarzane są na 

podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1, Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2019 poz. 1781) oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Szczegółowe 

informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej, 

Konkursu Zręcznościowego oraz Konkursu Kreatywnego zawarte zostały w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez: 

• 2Pi Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-252), przy ul. Jaśkowej Dolinie 

9/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622708, o 

numerze NIP: 9571086666 (dalej odpowiednio „Organizator”);  

I. Dane przetwarzane przez Organizatora jako administratora. Organizator jako 

administrator danych osobowych przetwarza następujące dane: 

PODMIOT DANE OSOBOWE CEL PODSTAWA OKES RETENCJI* 

Uczestnik • Imię i nazwisko 

• Nr telefonu (dot. 

Konkursu 

Zręcznościowego 

oraz Konkursu 

Kreatywnego) 

• Podpis (dot. 

Konkursu 

Zręcznościowego 

oraz Konkursu 

Kreatywnego) 

Udział w 

Sprzedaży 

Premiowej (w 

tym otrzymanie 

Nagrody), 

Konkursie 

Zręcznościowym 

lub Konkursie 

Kreatywnym  

Zgoda uczestnika 

na wzięcie udziału 

w Sprzedaży 

Premiowej, 

Konkursie 

Zręcznościowym 

lub Konkursie 

Kreatywnym 

wyrażona poprzez 

zgłoszenie się do 

Sprzedaży 

Premiowej, 

Konkursu 

Zręcznościowego 

lub Konkursu 

Kreatywnego 

Czas niezbędny do 

przeprowadzenia 

Sprzedaży 

Premiowej, 

Konkursu 

Zręcznościowego 

lub Konkursu 

Kreatywnego oraz 

przez okres 1 

miesiąca po 

wydaniu nagród 

lub do chwili 

wycofania zgody 

w zależności co 

nastąpi wcześniej. 

Uczestnik, który 

złożył reklamację 

• Imię i nazwisko; 

• Adres poczty 

elektronicznej 

Uczestnika 

• Adres do doręczeń 

(opcjonalnie) 

Rozpatrzenie 

reklamacji 

Uzasadniony 

interes 

administratora w 

udzieleniu 

odpowiedzi na 

złożoną 

reklamację 

Czas niezbędny do 

obsługi reklamacji 

Zwycięzca 

Konkursu 

Kreatywnego / 

Konkursu 

Zręcznościowego 

• Imię i nazwisko 

• Nr telefonu 

• Adres do 

korespondencji (w 

przypadku, gdy 

nagroda będzie 

doręczona 

Wypełnienie 

obowiązków 

podatkowych 

Realizacja 

obowiązku 

prawnego 

polegającego na 

obowiązku 

odprowadzenia 

podatku od 

Czas wymagany 

zgodnie z 

właściwymi 

przepisami 

podatkowymi 



 

 

przesyłką 

pocztową) 

wygranej nagrody 

* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony 

przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora. 

 

Podanie danych przez Uczestnika jest konieczne w celach związanych z wydaniem Nagrody i wykonania 

zobowiązań Organizatora (w tym zwłaszcza zobowiązań podatkowych) wynikających z przepisów prawa. 

Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane przez Organizatora podmiotom trzecim, z wyłączeniem 

sytuacji przewidzianych prawem. Dane osobowe mogą zostać jednak powierzone do przetwarzania (w 

oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej) podmiotom trzecim, przetwarzającym dane osobowe na 

polecenie Organizatora, co obejmuje zwłaszcza podmioty zaangażowane w realizację Sprzedaży 

Premiowej, Konkursu Zręcznościowego lub Konkursu Kreatywnego. Dane osobowe zwycięzców będą 

przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, 

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e- mail: biuro@2pi.media   

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW Prestige4travel 

 



 

 

 


