Regulamin Konkursu
WYGRAJ WYJAZD DO DISNEYLAND

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Studio MB (ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz) dalej zwana
Organizatorem, która przeprowadza konkurs podczas działań eventowych w Galerii Handlowej
Morena (ul. Schuberta 102A, 80 -72 Gdańsk) dalej zwaną Galeria, na podstawie umów zawartych
z firmą zarządzającą Galerią.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Galeria.
3. Działania konkursowe organizowane są podczas przeprowadzanego przez Organizatora cyklu
eventów w Galerii, o nazwie Dziecięca Akademia Moreny dalej Akademia, w terminach:
a) „Starożytny Egipt” w dniu 11-12.03.2017, w godz. 13.00 – 18.00
b) „Wielkanocna Akademia Sztuk Pięknych” w dniu 8.04.2017, w godz. 13.00 – 18.00
c) „Akademia Małego Kucharza” w dniu 27.05.2017, w godz. 13.00 – 18.00
d) „Olimpijska Akademia Sportu” w dniu 24.06.2017, w godz. 13.00 – 18.00
e) „Akademia Rzeźby i Malarstwa” w dniu 26.08.2017, w godz. 13.00 – 18.00
f) „Akademia Małego Wynalazcy” w dniu 23.09.2017, w godz. 13.00 – 18.00
g) „Filmowa Akademia Malucha” w dniu 21.10.2017, w godz. 13.00 – 18.00
h) „Akademia Świętego Mikołaja” w dniu 9.12.2017, w godz. 13.00 – 18.00

4. Konkurs jest przeprowadzany podczas 7 eventów tematycznych w ramach Akademii,
organizowanych w terminach wymienionych w pkt. 3 w podpunktach od a) do g) niniejszego
paragrafu.
5. Konkurs zostanie zakończony finałem i wręczeniem głównej nagrody w dniu 9 grudnia 2017
roku, o godz. 16.00 podczas ostatniego, ósmego eventu z cyklu Dziecięca Akademia Moreny.
6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być Dzieci w przedziale wieku 5 – 12 lat, które za zgodą Rodziców
lub opiekunów prawnych i pod ich opieką wezmą udział w organizowanych w Galerii Akademiach
oraz wypełnią zadanie konkursowe przewidziane dla danej Akademii, po uprzedniej rejestracji
Dziecka w konkursie przez Rodzica/opiekuna prawnego.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni przed przystąpieniem Dziecka do konkursu są zobowiązani
do rejestracji Dziecka w konkursie tj. wypełnienia formularza konkursowego, w którym po podaniu
niezbędnych danych osobowych własnych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy) oraz Dziecka (tj. imię i nazwisko, data urodzenia) zaakceptują postanowienia
niniejszego regulaminu oraz regulaminu szczegółowego dot. zadania konkursowego podczas danej
Akademii oraz wyrażą zgodę na uczestnictwo Dziecka w konkursie. Rodzice lub opiekunowie
prawni Dziecka oraz Dziecko muszą być obywatelami Rzeczpospolitej Polski i posiadać niezbędny
dowód tożsamości/paszport, potwierdzający taki status oraz zamieszkiwać na terenie Polski.
3. Regulamin szczegółowy tj. regulamin dot. poszczególnych zadań konkursowych będzie
udostępniony uczestnikom konkursu na stanowisku rejestracji, podczas każdej z Akademii, w
terminach określonych w §1 pkt. 3, w podpunktach od a) do g) niniejszej umowy, na stanowisku
rejestracji do konkursu zlokalizowanym przy obszarze działań eventowych.
4. Opiekunem prawnym dziecka jest jego opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy
lub pełnomocnik umocowany przez co najmniej jednego rodzica mającego pełnię władzy
rodzicielskiej.
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potwierdzającym jego uprawnienia do opieki nad dzieckiem (zaświadczeniem sądu opiekuńczego
lub dokumentem pełnomocnictwa; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem
notarialnie poświadczonym i upoważniać do czynności objętych niniejszym Regulaminem).
5. Rodzic/opiekun prawny zapisując Dziecko w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych własnych i Dziecka na potrzeby konkursu, w szczególności na sporządzenie listy
klasyfikacji uczestników konkursu w systemie komputerowym, gromadzenia danych konkursowych
(punktów) w systemie komputerowym oraz kontaktu z Rodzicem/opiekunem prawnym w celu
poinformowania o ewentualnej wygranej w konkursie, oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w
regulaminie.

6. Rodzic/opiekun prawny może zarejestrować Dziecko na dowolnym etapie trwania konkursu z
zastrzeżeniem, że ostatni termin rejestracji Dziecka w konkursie i szansa na przystąpienie do
zadania konkursowego jest w dniu 21.10.2017, podczas którego przeprowadzone zostanie ostatnie
zadanie konkursowe.
§3 Zasady konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzany podczas każdej Akademii organizowanej w ramach Dziecięcej
Akademii Moreny w terminach określonych w §1 pkt. 3, w podpunktach od a) do g) niniejszej
umowy.
2. Po uprzedniej rejestracji, uczestnik konkursu otrzymuje Dzienniczek Ucznia Akademii Morena,
w którym po wypełnieniu zadania konkursowego podczas danej Akademii zostaną wpisane punkty,
przyznane mu przez metodyka i znawcę dziedziny, której dotyczyło zadanie oraz w odpowiednim
polu zostanie podbita pieczątka poświadczająca uczestnictwo w konkursie.
3. Podczas każdej Akademii uczestnik konkursu wypełnia przewidziane dla danej Akademii zadanie
konkursowe określone regulaminem szczegółowym udostępnionym na stanowisku konkursowym.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Dzienniczka Ucznia Akademii Morena przez uczestnika
konkursu, po pozytywnej weryfikacji uczestnika w systemie rejestracji, uczestnikowi zostanie
wydany nowy Dzienniczek Ucznia Akademii Morena.
5. Za każde wypełnione zadanie konkursowe uczestnik konkursu otrzymuje punkty w skali od 1 do
100.
6. Punkty są przyznawane przez metodyka - specjalistę w danej dziedzinie, której dotyczyło
zadanie konkursowe. Są one przyznawane z uwzględnieniem wieku uczestnika konkursu, jego
zdolności na danym etapie i predyspozycji.
7. Za każdy udział w Akademii i przystąpienie do zadania konkursowego, uczestnik konkursu
otrzymuje punkty w wysokości 50 pkt.
8. Punkty po każdej Akademii wpisywane są do Dzienniczka Ucznia Akademii Morena oraz do
systemu komputerowego prowadzonego przez Organizatora, w celu sporządzenia klasyfikacji
finałowej uczestników konkursu, po zakończeniu trwania konkursu.

9. W klasyfikacji finałowej punkty za każde zadanie konkursowe wypełnione przez uczestnika
podczas danej Akademii i za ilość uczestnictwa w akademiach są sumowane w systemie
komputerowym.
10. Zwycięzcą konkursu jest uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów w przekroju
trwania całego konkursu.
11. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów przez uczestników konkursu
o kolejności w końcowej klasyfikacji decyduje:
a) ilość obecności na Akademiach
b) jeśli ilość obecności na Akademiach będzie taka sama, uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni
do specjalnego, dodatkowego zadania, które zrealizowane zostanie podczas 8 Akademii, w dniu
9.12.2017, o godz. 16.00.
Na podstawie wyniku końcowego dodatkowego zadania zostanie wybrany Laureat konkursu.
W przypadku niestawienia się któregokolwiek uczestnika konkursu do dodatkowego zadania,
uczestnik ten traci bezpowrotnie szansę na udział w zadaniu i zostania laureatem konkursu.
12. W przypadku braku uczestników podczas finału konkursu, którzy zajęli w konkursie pierwsze
miejsca i zgromadzili taką samą ilość punktów, a tym samym braku możliwości przeprowadzenia
dodatkowego zadania wyłaniającego laureata konkursu, nagroda przechodzi na kolejnego
uczestnika konkursu, określonego finałową listą konkursową.
13. W przypadku nieobecności uczestnika konkursu, który wygrał nagrodę główną, organizator
konkursu skontaktuje się z laureatem po zakończeniu finału konkursu, w celu ustalenia szczegółów
realizacji nagrody głównej.
§4 Nagrody
1. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd uczestnika konkursu – Dziecka wraz z Rodzicem lub
opiekunem do Disneyland pod Paryżem.
Nagroda obejmuje:
1. Przejazd pociągiem z miejsca zamieszkania na lotnisko i z powrotem do miejsca
zamieszkania – pokrycie kosztów przejazdu w wysokości do 350 zł.
2. Transport samolotem do Disneyland pod Paryżem.

3. Zakwaterowanie (piątek, sobota, niedziela), w hotelu o minimalnym standardzie ***
4. Wyżywienie (2 x śniadanie, 2 razy obiadokolacja)
5. Bilety wstępu do Disneylandu dla Dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego
6. Ubezpieczenie
2. Nagroda główna zostanie zrealizowana w terminach ustalonych pomiędzy organizatorem
a laureatem konkursu, z zastrzeżeniem że realizacja jej nastąpi nie później niż do 30 marca 2018 r.
3. Laureat konkursu obliguje się do realizacji nagrody w ustalonych z Organizatorem wcześniej
terminach.

Ewentualna późniejsza zmiana terminów po

rozpoczęciu przez Organizatora

przygotowań do realizacji nagrody jest niemożliwa i skutkuje podporządkowaniem się Laureata do
wcześniejszych ustaleń lub jego rezygnacją z realizacji nagrody. W ostatnim przypadku nagrodę
uznaje się za zrealizowaną, przy czym Laureat oświadcza, że zgadza się na powyższe ustalenia.
4. W przypadku zajścia zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację nagrody, w szczególności
kataklizmów przyrody, zagrożeniem atakiem terrorystycznym nagroda zostanie zrealizowana w
innym terminie.
5. W przypadku zdarzeń losowych o charakterze wypadku lub choroby laureata lub
rodzica/opiekuna prawnego uniemożliwiających realizację nagrody, nagroda zostanie zrealizowana
w innym ustalonym z Organizatorem terminie z zastrzeżeniem, że zdarzenie powyższe (wypadek,
choroba) nastąpiło przed rozpoczęciem procesów płatniczych za poszczególne elementy nagrody
przez Organizatora.
W innym przypadku, po zamknięciu procesów płatniczych przez Organizatora, mimo zaistniałych
zdarzeń losowych uniemożliwiających wyjazd laureata konkursu, niemożliwe będzie określenie
nowego terminu realizacji nagrody i nagrodę uznaje się za zrealizowaną.
6. Nagrody nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać za nagrodę ekwiwalentu
pieniężnego lub rzeczowego.
7. Jeśli laureat wraz z rodzicem/opiekunem nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu
realizacji nagrody lub przybędzie spóźniony, co uniemożliwi realizację nagrody zgodnie z
zaakceptowanym harmonogramem – nagrodę uznaje się zrealizowaną.
8. Jeśli wymaga tego prawo do nagrody w konkursie przypisane jest świadczenie dodatkowe
w wysokości 11,11% wartości nagrody („Świadczenie dodatkowe”).

9. Nagroda wydana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).
Dodatkowa kwota pieniężna równa kwocie należnego podatku dochodowego z tytułu wygranej
nagrody
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dochodowego od wygranej nagrody do właściwego urzędu skarbowego.

§5
Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Rodzic uczestnika konkursu lub jego opiekun prawny ma prawo wniesienia pisemnej
reklamacji w ciągu 7 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę
wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora konkursu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię,
nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamacje.
4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres:
STUDIO MB, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: KONKURS „WYGRAJ
WYCIECZKĘ DO DISNEYLANDU” - REKLAMACJA.
5. Organizator powoła Komisję, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad
prawidłowością przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z
niniejszego Regulaminu lubi przepisami prawa oraz rozpatrywanie ewentualnych
reklamacji.
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i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom. W skład komisji
będą wchodzić: dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jeden przedstawiciel Galerii.
6. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru
za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.

§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin oraz regulamin szczegółowy każdej Akademii jest dostępny w siedzibie
Organizatora konkursu oraz przy stanowisku konkursowym na terenie działań eventowych w
terminach wymienionych w §1 pkt. 3, w podpunktach od a) do g) niniejszej umowy oraz na
stronie internetowej www.galeriamorena.pl.

