
REGULAMIN KONKURSU  

POD NAZWĄ „TALENT SHOW – MALTA POZNAŃ” 

 

§ 1  ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Talent Show – Malta Poznań” (dalej: Konkurs), 

który odbędzie się od 11.03. 2019 do 23.03.2019  na terenie Galerii Malta w Poznaniu przy ul. Maltańska 1 

w Poznaniu (dalej „Galeria Malta Poznań”). 

2. Organizatorem Konkursu jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą ul. Krakowska 7/3,  

41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, REGON 242952345 (dalej: Organizator) działająca na zlecenie firmy 

GALERIA MALTA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, Warszawa 00-121, NIP  5252401942 

3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości  

 i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 

iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez 

Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany 

Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.  

4. Konkurs odbędzie się w terminie od 11.03.2019 do 23.03.2019r. i zostanie przeprowadzony w dwóch 

etapach: I etap uwzględnia dwie możliwości rejestracji uczestników: 

a) rejestracja internetowa w terminie od 11.03.2019 r. do 21.03.2019 r. w godzinach 9:00-23:59 poprzez 

wysłanie formularza zgłoszeniowego (wzór w załączniku) na adres email: 

s.andrzejewska@agencja5am.pl, z dopiskiem „TALENT SHOW – ZGŁOSZENIE” 

b) rejestracja w punkcie rejestracyjnym w Galerii Malta  (zlokalizowanym na poziomie „0”, w okolicy 

fontanny), w dniu 22.03.2019r, w godz. 15.00 – 20.00 oraz w dniu 23.03.2019r, w godz. 12.00 – 14.00, 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (etap rejestracji uczestników). 

5. Etap castingowy  odbędzie się w dniach:  22.03.2019r., w godz. 15.00-20.00 i 23.03.2019r., w godz. 12.00-

14.00 (etap castingu). Etap finałowy odbędzie się w dniu 23.03.2019r, w godz. 15.00 – 18.00 (etap finałowy 

konkursu z wyborem Zwycięzców). 

6. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (indywidualne lub w grupie), zamieszkująca na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, która w dniu Konkursu (tj. 23.03.2019r.) ukończyła 6. (szósty) rok życia, ale nie 

ukończyła 16 (szesnastu) lat. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać 

udział w Konkursie tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy zarządcy Galerii Malta, osoby korzystające 

z powierzchni użytkowej w Galerii Malta, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący 

w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Galerii Malta, ani takie podmioty lub ich 

pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu 

Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii. Za pracowników uważa się 

wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych 

powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana). 

8. W Konkursie nie mogą brać udział osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 6 powyżej, tj. małżonek, 

małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, 

teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

9. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z wybranych przez niego osób, która 

będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania 
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powierzone jej w niniejszym Regulaminie („Komisja Konkursowa”).   

10. Uczestniczenie w Konkursie jest dobrowolne. 

11. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Konkursie rozstrzyga Organizator. 

12. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane 

wyłącznie do celów przeprowadzania Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konkursie. Każdy ma prawo dostępu do treści 

swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 
 

§ 2  ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest:   

Zarejestrowanie się do Konkursu poprzez jedną z dwóch możliwości:   

Opcja nr 1:   

1) Wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego, w terminie od dnia 11.03.2019 

r. (od godziny 9:00) do dnia 21.03.2019 r. (do godziny 23:59), dostępnego na stronie internetowej 

Galerii Malta (www.galeriamalta.pl), na adres email: s.andrzejewska@agencja5am.pl 

2) W treści formularza zgłoszeniowego należy umieścić dane osobowe konieczne do rejestracji: imię, 

nazwisko, miasto, wiek, e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz rodzaj występu (kategorię 

prezentacji).  

3) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednorazowe co oznacza, że każdy Uczestnik ma prawo do 

złożenia jednej aplikacji zgłoszeniowej.  

4) Stawienie się w dniu 22.03.03.2019 w godz. 15.00 – 20.00 lub 23.03.2019 r. od godziny 12.00 w punkcie 

rejestracyjnym w celu przekazania podkładu muzycznego oraz odebrania numeru konkursowego. W 

przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest, aby Uczestnik pojawił się w dniu 22.03.03.2019 w godz. 

15.00 – 20.00 lub 23.03.2018 r. od godzinie 12:00 w obecności opiekuna prawnego, który podpisze 

oświadczenie do udziału w Konkursie podopiecznego.  

5) Punkt Rejestracyjny zlokalizowany będzie na terenie Galerii Malta - przy głównej scenie wydarzenia, na 

poziomie „0”. 

6) W punkcie rejestracyjnym należy przekazać hostessie podkład muzyczny wraz z podpisanym 

oświadczeniem przez opiekuna prawnego oraz odebrać numer konkursowy;  

Opcja nr 2: 

1) Wypełnienie formularza rejestracyjnego w Punkcie Rejestracyjnym (zlokalizowanym przy scenie 

głównej wydarzenia, na poziomie „0” Galerii Malta), w dniach 22.03.2019r (godz. 15.00-20.00) lub 

23.03.2019r. (12.00-14.00) oraz wzięcie udziału w castingu, którego celem będzie wyłonienie osób do 

właściwej części Konkursu – wielkiego Finału, który będzie miał miejsce 23.03.2019 r. (godz. 15.00 – 

18.00) w Galerii Malta.   

2) W treści formularza zgłoszeniowego należy umieścić dane osobowe konieczne do rejestracji imię, 

nazwisko, miasto, wiek, e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz rodzaj występu (kategorię 

prezentacji). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest, aby zgłoszenie zostało dokonane w 

obecności opiekuna prawnego, który podpisze formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie.  

 

Zgłoszenie chęci wykorzystania podczas występu przez Uczestnika Konkursu odtwarzacza CD z wejściem 



USB lub rzutnika multimedialnego.  

 

a) Podczas castingu Uczestnicy zaprezentują swoje talenty przed Komisją Konkursową (dalej: jury 

castingowe), które wyłoni Uczestników finału. Wyniki castingu ogłoszone będą na głównej scenie 

wydarzenia o godzinie 14.30 w dniu 23.03.2019 r. Spośród Uczestników konkursu wyłonione zostanie 10 

osób, które wezmą udział w Wielkim Finale.  

b) Wzięcie udziału w II etapie Konkursu - finale oraz wykonanie zadania konkursowego, polegającego na 

zaprezentowaniu jury swojego talentu np. śpiewu, tańca, gry na instrumencie, sprawności fizycznej, 

umiejętności gawędziarskich, gry aktorskiej, treści kabaretowej, zdolności manualnej etc. Uczestnicy, 

którzy spełnią wymogi rejestracji oraz przejdą casting, wezmą udział w części właściwej Konkursu. Ich 

zadaniem jest zaprezentowanie się 2-osobowemu jury, w którego skład wchodzą gwiazdy: Roksana 

Węgiel, Krzysztof „JANKES” Jankowski. Jury dokona merytorycznej oceny prezentowane talentu godnie 

założonymi kryteriami poziomu artystycznego show, technicznego przygotowania, stopnia trudności 

prezentowanego talentu oraz wyrazu artystycznego.  

 

II etap Konkursu zostanie zrealizowany w godz. 15:00-18:00 na głównej scenie wydarzenia;  

 

c) Obecność podczas ogłoszenia wyników Konkursu, które będzie miało miejsce w dniu 23.03.2019 r. o 

godz. 17:30 na głównej scenie wydarzenia, podczas którego jury ogłosi trzech Laureatów i zostaną 

rozdane nagrody rzeczowe.  

d) Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest potwierdzenie tożsamości Uczestnika Konkursu i jego 

opiekuna prawnego za pomocą dokumentu tożsamości oraz zgodność danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym.  

e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu i opiekuna prawnego 

Uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu oraz Galerię Malta w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem 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 RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych 

f) Na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku Uczestnika Konkursu przez właściciela Galerii 

Malta utrwalonego w dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej w dniu konkursu w Galerii Malta  

w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących tego centrum, w tym w sieci Internet na 

stronie internetowej centrum oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz przez 

Organizatora na następujących polach eksploatacji: oficjalny profil Organizatora (https://pl-

pl.facebook.com/agencjaeventowa5am) oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora, w tym 

do utrwalania i zwielokrotniania tego wizerunku. (Zgoda powyższa zostaje udzielona nieodpłatnie bez 

ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i 

nośników materialnych); odebranie Nagrody w dniu Konkursu, tj. w dniu 23 marca 2019 r. w godz. 17:45 

– 18:00 na scenie głównej;   

g) potwierdzenie odbioru Nagrody przez opiekuna prawnego Laureata Konkursu własnoręcznym podpisem 

https://pl-pl.facebook.com/QltureEvents
https://pl-pl.facebook.com/QltureEvents
https://pl-pl.facebook.com/QltureEvents
https://pl-pl.facebook.com/QltureEvents
https://pl-pl.facebook.com/QltureEvents


złożonym u Organizatora w Punkcie Konkursowym z podaniem imienia i nazwiska Laureata Konkursu i 

opiekuna prawnego Laureata Konkursu;   

h) Jeżeli Laureat Konkursu z opiekunem prawnym nie zgłoszą się do Punktu Konkursowego w Dniu 

Konkursu, tj. w dniu 23 marca 2019 r. w godz. 17:45 – 18:00 w celu odebrania Nagrody lub opiekun 

prawny Laureata Konkursu nie będzie posiadał dokumentu tożsamości w calach weryfikacji, o której 

mowa w pkt b) powyżej, taki Laureat Konkursu traci prawo do odebrania Nagrody. W takiej sytuacji Jury 

jest uprawnione do wyłonienia innego Laureata Konkursu spośród Finalistów Konkursu, którzy 

zaprezentowali swoje Talenty podczas Finału Konkursu w miejsce Laureata, który utarci prawo do 

odebrania Nagrody. 

i) Informacje ogólne  

• Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.  

• Podczas występu Uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.  

• Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 

osób.  

• Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 5 minut, w przypadku występów grup 

powyżej 3 osób.  

• Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik z 

nagraniem podkładu muzycznego.  

• Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych 

Uczestników biorących udział w występie.  

• Uczestnik jest zobowiązany dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sceny.  

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.  

• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik 

multimedialny – potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń.  

• Zabezpieczenie wszystkich pozostałych rekwizytów niezbędnych do występu jest po stronie Uczestnika.  

• Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgłosi się do Organizatora Konkursu lub nie będzie posiadał dokumentu 

tożsamości w terminie określonym w cz. II, pkt 1 traci on prawo do dalszego udziału w konkursie oraz 

prawo do uzyskania nagrody. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego 

Uczestnika jako Laureata Konkursu albo jego odwołania bez konieczności przekazania nagrody.  

 
 

§ 3  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 

1. Nagrodą główną dla każdego z 3 (trzech) Laureatów Konkursu są nagrody rzeczowe: 

a) zdobywca 1. miejsca zdobędzie nagrodę o wartości 6000 zł w postaci profesjonalnego videoklipu,  

b) zdobywca 2. miejsca zdobędzie nagrodę o wartości 1800 zł w postaci laptopa marki ASUS,  

c) zdobywca 3. miejsca zdobędzie nagrodę o wartości 300 zł w postaci słuchawek bezprzewodowych 

marki Sony.  

2. Nagrodą dodatkową jest dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na zapłatę przez Organizatora w imieniu 

każdego z Laureatów należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w wysokości odpowiednio: 

a) 666,6 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć 6/100 złotych) brutto (dla Laureata Konkursu, który zdobędzie 1. 

miejsce), 

b) 199,98 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć 98/100 złotych) brutto (dla Laureata Konkursu, który zdobędzie 



2. miejsce); oraz  

c) 33,33 (trzydzieści trzy 33/100 złotych) brutto (dla Laureata Konkursu, który zdobędzie 3. miejsce).   

3. Warunkiem otrzymania nagrody głównej, o której mowa w niniejszym punkcie jest stawienie się w Malta w 

dniu 23.03.2019 r. w czasie wyznaczonym przez Organizatora oraz przekazanie na rzecz Organizatora oraz 

Zarządcy Galerii Malta w Poznaniu prawa do wykorzystania utrwalonego w trakcie realizacji Konkursu 

wizerunku (bez prawa do wynagrodzenia) w celach reklamowych oraz sprawozdawczych Organizatora i 

Galerii. Wizerunek zostanie wykorzystany m.in. w serwisie internetowym Organizatora i Galerii, oficjalnym 

profilu Organizatora i Galerii na Facebooku oraz do wewnętrznych celów raportowych Organizatora i Galerii.  

4. Laureatom Konkursu występującym w Konkursie w grupie lub zespole należy się jedna Nagroda dla całej 

grupy lub zespołu.  

5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich 

ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego 

tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).   

6. Nabycie Nagrody w Konkursie nastąpi na podstawie protokołu przekazania Nagrody po potwierdzeniu przez 

Organizatora zgodności danych Laureata Konkursu, prawidłowości podanych danych osobowych oraz 

stwierdzeniu braku przesłanek po stronie Laureata Konkursu wyłączających od udziału w Konkursie. Jeżeli 

po weryfikacji danych Laureata Konkursu okaże się, że nie jest on uprawniony do udziału w Konkursie, nie 

spełnia warunków Regulaminu, odmawia przyjęcia Nagrody albo nie może z jakiegokolwiek innego powodu 

Nagrody odebrać, taki Laureat Konkursu traci prawo do przyznanej Nagrody, która zostanie przyznana 

kolejnej osobie spośród Finalistów Konkursu wyłonionych przez Jury. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników 

Konkursu.   

7. Do odbioru Nagrody w imieniu Laureata Konkursu jest upoważniony wyłącznie jego opiekun prawny 

spełniający warunki Regulaminu.  

8. Laureat Konkursu nie może zrezygnować z Nagrody na rzecz osób trzecich.  

9. Nie ma możliwości zakupu Nagród 

 

§ 4 OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uczestnik wypełniając zgłaszając udział w Konkursie dobrowolnie i świadomie przyjmuje także do stosowania 

warunki niniejszego Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych .  

2. Organizator, który jest jednocześnie Administratorem danych osobowych uczestnika oświadcza, że chroni 

dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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/RODO).  

3. Administrator  oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  a w szczególności zabezpiecza 

dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.  

4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonania 



obowiązków powierzonych przez podmiot zlecający zorganizowanie Konkurs,   

b) rozliczenia ewentualnie występujących obowiązków podatkowych wynikającego z przepisów ustawy z 

dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

c) w celu rozpatrywania reklamacji w oparciu o niniejszy regulamin,  

d) utrwalenia przebiegu Konkursu w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku uczestników oraz ich 

publikacją w mediach społecznościowych (cel marketingowy),  

e) w razie wyrażonej zgody na cele marketingowe. 

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:  

a) przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem 

roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora 

przetwarzanie danych po zrealizowanym Konkursie;  

b) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia 

zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do  Administratora w sprawie jego danych osobowych z 

prośbą i informacje, cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie stosownego pisma 

listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: 

pełne dane osobowe umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane umożliwiające 

identyfikacje udzielonej zgody (data udzielenia zgody, Konkurs którego dotyczyła zgoda) oraz treść żądania 

(dokładne wskazanie o jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 

dni od daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania Administrator może weryfikować prawdziwość i zakres 

zapytania.  

7. Uczestnikowi przysługuje  prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora.   

 
 

§ 5  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu 

przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 5 (pięć) dni od daty zakończenia 

Konkursu (tj. od dnia 23.03.2019r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą 

rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej 

reklamację. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny 

adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego 

oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Konkursu: AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z 

siedzibą ul. Krakowska 7/3, 41-400 Mysłowice, z dopiskiem na kopercie Galeria Malta Poznań – TALENT 

SHOW. 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu 

poleconego, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a fakt złożenia bądź nie reklamacji nie wyłącza prawa 

Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 



postępowania sądowego. 

 
 

§ 6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stoisku rejestracyjnym w Galerii Malta, w siedzibie Organizatora, a 

w okresie trwania Konkursu również na www.galeriamalta.pl 

2. Zasady przeprowadzenia Konkurs określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszystkie treści dotyczące 

Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu zawarte w 

niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu 

któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik Konkursu 

traci prawo udziału w Konkursie oraz prawo do otrzymania Nagrody.   

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a także naruszenie 

dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia 

Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia 

innych wymagań Konkursu określonych w Regulaminie. Organizator ma prawo odmówić przyznania Nagrody 

Uczestnikowi Konkursu, w stosunku, do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o 

podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

stwierdzającego dokonanie naruszeń.   

5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią fantową ani promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych   

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia Centrum Handlowego.   

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

ustaw. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Konkursie podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późniejszymi zmianami).  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w Dniu Konkursu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy. 

10. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego 

warunków. 

 
 
 
 

________________________________ 
Organizator 


