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Poznań, dnia 8 września 2020 r. 
 

REGULAMIN 
Konkursu z dziedziny nauki i sztuki na otwarcie salonu Cortland w Poznań Plaza 

 
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie z dziedziny nauki i 
sztuki na otwarcie salonu Cortland Plaza Poznań („Konkurs”). 

2. Organizatorem  Konkursu jest Andrzej Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
goody Andrzej Nowak z siedzibą w Poznaniu ul. Sielska 17/C, 60-129 Poznań, NIP 777-124-
14-03, REGON 634379810 („Organizator”). Konkurs organizowany jest na zlecenie 
Cortland spółką z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000031468, NIP 7780043683, kapitał zakładowy: 60.000 zł 
(„Zleceniodawca”). 

3. Fundatorem nagród jest Zleceniodawca. 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Centrum Handlowo-Rozrywkowego Poznań 

PLAZA przy ul. Drużbickiego 2 w Poznaniu („Centrum”) przed Salonem Zleceniodawcy. 
5. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 września 2020 r. o godzinie 12:00 i potrwa do godziny 

17:00 (12 września 2020 r.). We wskazanym powyżej terminie, aby wziąć udział w Konkursie 
należy zaakceptować Regulamin i dobrowolnie głosić się do konkursu prowadzonego przez 
konferansjera w wybranych przez niego godzinach. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 
poniżej. 

7. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie w charakterze konsumenta. 
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, najemcy lokali 

w Centrum lub ich pracownicy ani inne podmioty lub ich pracownicy, biorące bezpośredni 
udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu ani osoby najbliższe dla osób 
wskazanych powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, 
przysposobiony. 

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, 
loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od 
przypadku. 

 
Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5-7 części I 
niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnikiem Konkursu zostaje osoba, która zgłosi się do konkursu odpowiadając na 
ogłoszenie konferansjera w strefie umiejscowionej przed salonem Cortland na parterze Poznań 
Plaza i spełnia pozostałe wymogi określone Regulaminem („Uczestnik”). 

3. W Konkursie może wziąć udział wybrane przez konferansjera osoby, które zgłosiły się na 
jego ogłoszenie. Ostatecznego wyboru ilości uczestników konkursu dokonuje każdorazowo 
konferansjer. Konferansjer może ogłaszać kolejne konkursy do momentu wyczerpania 
przewidzianej puli nagród. Jego decyzja nie podlega zmianie i zażaleniu. 
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4. Udział w Konkursie polega na: 
a) spełnieniu wymogów uczestnictwa w Konkursie, które określa ust. 1 i 2 powyżej; 
b) wzięciu w dłoń torby wypełnionej produktami marki Apple i stwierdzeniu wagi całej 

torby na podstawie doświadczenia empirycznego jej ciężaru w dłoni w ciągu maks 60 sek. 
bez użycia jakiejkolwiek aparatury pomiarowej. 

c) zapisaniu stwierdzonej przez siebie wagi torby na kartce papieru, podpisaniu jej imieniem 
i nazwiskiem i przekazaniu jej konferansjerowi lub hostessie. 

5. Konferansjer waży w obecności uczestników konkursu torbę na wadze i odczytuje jej wagę 
upubliczniając pomiar. Sprawdza wszystkie podane przez uczestników wyniki. Wygrywa ten 
uczestnik, który poda ciężar ważonej torby najbliższy temu, który został odczytany z wagi. 
Jeżeli więcej niż jedna osoba podały najbliższą bezwzględną wartość tej którą odczytano z 
wagi. Procedura zostanie powtórzona pomiędzy tymi osobami, po zmianie ilości przedmiotów 
w torbie. I tak aż do skutku, czyli do wyłonienia 1 zwycięzcy, chyba że konferansjer 
postanowi inaczej. 

6. Nagrodę otrzymuje 1 osoba, chyba że konferansjer postanowi inaczej. 
7. Organizator przyznaje nagrodę w postaci:  

a) za I miejsce: karty podarunkowej o wartości 100 zł brutto do wykorzystania w sieci 
salonów Cortland. Warunki wykorzystania karty podarunkowej znajdują się na rewersie 
karty podarunkowej. 

 
Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Całkowita pula nagród w trakcie trwania Konkursu wynosi łącznie 5 sztuk kart 
podarunkowych o wartości 100 zł brutto każda. 

2. Odbiór nagród następuje od razu po zakończeniu każdego konkursu bezpośrednio do rąk 
zwycięzcy. 

3. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście. 
4. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 
5. W momencie odbioru nagrody Uczestnik musi podpisać protokół odbioru nagrody. 
6. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 

nagrody, składając konferansjerowi ustne oświadczenie w tym zakresie. 
 
Część IV. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik powinien 
zgłaszać Organizatorowi pisemnie w czasie trwania Konkursu. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać powód reklamacji.  
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej 

wpływu do Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w 
sposób określony w reklamacji. 

 
Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z przeprowadzeniem Konkursu, 
wydaniem nagród oraz reklamacjami dotyczącymi Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i skontaktowania się z laureatami, na  
podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 („RODO”), 
wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem wydania nagród zgodnie z art. 
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6 ust. 1 lit. c RODO, rozpatrzenia reklamacji co stanowi uzasadniony interes administratora 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom 
danych osobowych, do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i skontaktowania się z laureatami będą 
przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i skontaktowania się z laureatami. Dane 
osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem 
wydania nagród będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa. Dane osobowe 
przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje będą przetwarzane do 
czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich 
danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli 
podstawą przetwarzania danych jest zgoda, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, do odbioru nagrody, ewentualnie do 
zgłoszenia reklamacji dotyczących Konkursu. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w okresie trwania Konkursu na stoisku konkursowym. 
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy. 
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu oraz 

wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i 
przeprowadzenie Konkursu. 
 


