
REGULAMIN KONKURSU 

 

„Zakochani w Twierdzy” 

w Galerii Twierdza Kłodzko 

 

§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu 

 

1.1. Organizatorem konkursu „Zakochani w Twierdzy” (zwanego dalej „konkursem”)  

w Galerii Twierdza w Kłodzku jest Agencja Marketingowa X5 Productions Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy (85-502 kod pocztowy), przy ul. Ludwikowo 1G (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

1.2. Organizator zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych  

przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zezwoleń na dokonanie czynności,  

o których mowa w niniejszym regulaminie. 

1.3. Fundatorem nagród jest Galeria Twierdza w Kłodzku. 

1.4. Konkurs będzie się odbywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Galerii 

Twierdza w Kłodzku, przy ul. Nowogrodzkiej 2 (57 – 300 kod pocztowy) w terminie  

15 - 16 02.2019r. w godzinach od 14:00 do 20:00. 

1.5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy firm 

współpracujących przy organizacji konkursu, pracownicy Galerii Twierdza oraz Najemców 

Galerii, pracownicy serwisu technicznego, serwisu sprzątającego, ochrony, a także osoby 

świadczące na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  

i rodzina ww. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli. 

1.6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,  

Nr 09, poz. 1540 z późn. zm.). 

1.7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu 

konkursu w całości. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  

w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają  

go do udziału w konkursie. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

2.1. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia (na dzień 15.02.2019r.) osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wskazane poniżej 

warunki uczestnictwa, z zastrzeżeniem §1 pkt 1.5., i 1.7. niniejszego regulaminu. 

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 a) dokonanie zakupu na kwotę min. 100,00PLN brutto w sklepach lub punktach 

usługowych na terenie Galerii Twierdza w terminie 15-16.02.2019r. do godziny 19:55,  

z zastrzeżeniem, że można łączyć tylko dwa paragony; 

 b) zgłoszenie się do Punktu Obsługi Konkursu „Zakochani w Twierdzy” na terenie 

Galerii Twierdza w dniu 15-16.02.2019r. w godzinach od 14:00 do 19:55; 

 c) okazanie paragonu fiskalnego/paragonów fiskalnych na kwotę min. 100,00 PLN 

brutto potwierdzającego/potwierdzających dokonanie zakupu lub zrealizowanie usługi 

na terenie Galerii Twierdza Kłodzko, z zastrzeżeniem, że: 

 każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu może zostać 

zarejestrowany w konkursie tylko jeden raz; 

 każdy paragon zostanie opieczętowany z tyłu pieczątką „Uwaga Konkurs”; 

 z konkursu wyłączone są paragony fiskalne za zakup napojów alkoholowych, 

produktów tytoniowych i produktów leczniczych, zakładów lotto, wszelkich 



gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty  

z bankomatu, transakcje w Kantorze, oraz wszelkie inne dowody zakupów nie 

będące paragonami fiskalnymi, umowami kupna-sprzedaży lub umowami   

o świadczeniu usług.  

 paragony posiadające kwoty za zakup napojów alkoholowych, produktów 

tytoniowych i produktów leczniczych zostaną pomniejszone o łączną sumę 

produktów wyłączonych z konkursu. 

d) podanie niezbędnych danych teleadresowych (imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania) oraz podpis pod zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika konkursu dla celów związanych wyłącznie z 

przeprowadzeniem konkursu, określonych w §6 niniejszego regulaminu.  

Tylko tak wypełnione i podpisane zgłoszenie uważa się za prawidłowe, ważne i 

uprawniające do wzięcia udziału w  konkursie i wykonania zadania konkursowego. 

2.3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych  

w niniejszym regulaminie. 

2.4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników 

nieprawdziwych danych osobowych. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa 

do otrzymania nagrody. 

2.5.  Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne  

z dyskwalifikacją Uczestnika z konkursu. 

 

§ 3. Zasady konkursu 

 

3.1.  Zadaniem Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w konkursie, zawarte w §2 

niniejszego regulaminu, jest poprawne wskazanie tytułów 6 filmów romantycznych  

w jak najkrótszym czasie w grze multimedialnej w jednym z dwóch info kiosków 

umieszczonych na terenie Galerii Twierdza w Kłodzku. 

3.2. Zasady gry: 

  w czasie trwania gry Uczestnik zobaczy na ekranie info kiosku po jednym kadrze z 6 

różnych filmów romantycznych; 

 Kadry z filmów dla każdego kolejnego Uczestnika będą wybrane losowo przez 

program gry; 

  po naciśnięciu przez Uczestnika przycisku „START” na ekranie dotykowym info 

kiosku pojawi się kadr pierwszego z filmów oraz trzy tytuły filmów – 3 możliwe 

odpowiedzi; 

 zadaniem Uczestnika konkursu jest wybór jednej prawidłowej odpowiedzi - tytułu  

filmu, którego kadr wyświetlono na ekranie; 

  wskazanie odpowiedzi odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z tytułem  

filmu; 

  za udzielenie błędnej odpowiedzi system każdorazowo dolicza 5 sekund karnych  

do końcowego wyniku Uczestnika; 

 jeśli udzielona odpowiedź będzie nieprawidłowa, system doliczy 5 sekund, a na 

ekranie pojawi się kolejna plansza z kadrem z kolejnego filmu i trzema możliwymi 

odpowiedziami; 

  jeśli udzielona odpowiedź będzie prawidłowa, na ekranie dotykowym info kiosku 

pojawi się kolejna plansza z kadrem z kolejnego filmu i trzema możliwymi 

odpowiedziami; 

  czas gry każdego Uczestnika naliczany jest za pomocą elektronicznego zegara 

umieszczonego w programie gry; 

3.3. Po zakończeniu gry, system gry wskazuje uzyskany czas Uczestnika na paragonie, 

który jest drukowany przez info kiosk  zaraz po ukończeniu gry. 



3.4. Wraz z wydrukowanym paragonem z info kiosku czasem ukończenia gry Uczestnik 

konkursu powinien ponownie udać się do Punktu Obsługi Konkursu w celu sprawdzenia, 

czy czas, który uzyskał kwalifikuje się do odebrania nagrody.  

3.5. Pula nagród w konkursie jest ograniczona. W Konkursie przewidziano 200 nagród.  

W każdym dniu trwania konkursu wydanych zostanie 100 nagród, zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

 

- w pierwszej godzinie konkursu nagroda zostanie przyznana dwudziestu pierwszym 

Uczestnikom, którzy uzyskali czas poniżej 21 sekund; 

- w każdej kolejnej godzinie konkursu nagroda zostanie przyznana szesnastu pierwszym 

Uczestnikom, którzy uzyskali czas poniżej 21 sekund; 

 

3.6. Wszelkie naruszenia regulaminu konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika 

z konkursu. 

 

§ 4. Nagroda 

 

4.1. Jedną nagrodę w konkursie stanowi karta podarunkowa wartości 50 zł do 

wykorzystania na terenie Galerii Twierdza Kłodzko. 

4.3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie wiele razy, z zastrzeżeniem, że za 

każdym razem rejestrował różne paragony, z różnych sklepów i punktów usługowych, ale 

nagrodę może odebrać tylko jeden raz.  

4.3. Nagrody, które nie zostaną wydane w danym dniu trwania konkursu, przechodzą       

do puli nagród przeznaczonych do wydania w kolejnym dniu. 

4.4. Nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwania konkursu pozostają własnością 

Fundatora. 

 

§ 5. Ochrona danych osobowych 

 

5.1.  Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. 

5.2. Każdy z Uczestników konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych – miejscowość w której mieszka i podpis w konkursie (zgodnie z wyrażoną zgodą 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Dane osobowe przetwarzane będą tylko w zakresie 

i celach związanych z przeprowadzeniem i wydaniem nagrody. 

5.3. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych  i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. 

5.4 Po zakończeniu konkursu dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone przez 

Organizatora. 

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

adresu lub innych danych osobowych.  

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody, przez 

Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

 

 



 

 

§6. Zasady postępowania reklamacyjnego 

 

6.1. Reklamacje mogą być złożone w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.  

6.2. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w formie pisemnej. 

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

podpis Uczestnika, oraz dokładny opis i powód reklamacji. 

6.4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Agencja Marketingowa X5 Productions                

Sp. z o. o., Bydgoszcz 85-502, ul. Ludwikowo 1G z dopiskiem „Zakochani w Twierdzy– 

Galeria Twierdza w Kłodzku”. 

6.5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

właściwym ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. 

6.6. W przedmiocie reklamacji ostateczna jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie 

powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany  

w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

7.1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki konkursu 

określone niniejszym regulaminem. 

7.2. Regulamin konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Konkursu oraz na stronie 

www.galeriatwierdza.pl. 

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

7.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora 

konkursu.  
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