
Regulamin konkursu „Świąteczny Konkurs” 
w dniach 09.12.2019 – 21.12.2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu  pod  nazwą,  ,,  Świąteczny  Konkurs"  dalej  zwany  Konkursem jest  Agama  Team -  na 
zlecenie:  ,,Alius"  S.C.  J.  Napiórkowska,  R.  Napiórkowski,  J.  Szczecińska,  K.  Szczeciński,  ul.  gen.  Augusta Emila 
Fieldorfa „Nila” 11 , 
NIP: 758 -222 -89-91, zwana dalej Organizatorem. 
1.2. Fundatorem  nagród  w  Konkursie  jest  ,,Alius"  S.C.  J.  Napiórkowska,  R.  Napiórkowski,  J.  Szczecińska,  K. 
Szczeciński zwane dalej Firma.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zwanym dalej: Regulaminem 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie galerii, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11 , od godziny 09:00 dnia 
09 grudnia 2019r. do godz. 18:00 dnia 21 grudnia 2019r.
1.5. Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  ,,Alius"  S.C.  J.  Napiórkowska,  R.  Napiórkowski,  J.  Szczecińska,  K. 
Szczeciński,  ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11   oraz "Agama Team", ul. Irysowa 3, 07-410 Ostrołęka, w 
dniach 09–21 grudnia 2019r.
1.6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych.
1.7. W Konkursie  nie  mogą brać  udziału pracownicy  Agama Team oraz Galerii  Alius,  pracownicy  punktów 
handlowych  i  usługowych  znajdujących  się  na  terenie  Galerii  Alius  oraz  innych  podmiotów  biorących 
bezpośredni  udział  w  przygotowaniu  i  prowadzeniu Konkursu,  w  tym także  pracownicy  ochrony  i  serwisu 
sprzątającego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące prace lub inne powtarzające się czynności 
na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana 
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci,).
1.8. Nagrody przeznaczone dla zwycięzców Konkursu to:NOTBOOK HP 250 G6 – wartość 1849,99 zł

 Telewizor MANTA LED 55lua19s– wartość 1399,99 zł
 Telewizor PHILIPS LED 43 PFT5503  – wartość 1149,99 zł
 Telewizor MANTA LED 40LFN38L FHD - wartość 799,99 zł
 Smartboard SKYMASTER WHEELS 7 DAFT CZRNO – CZERWONY – wartość 499,99 zł
 Smartfon HUAWEI Y52019 BLACK – 499,99 zł
 Zestaw Garnków Tefal DUETTO – wartość 479,99 zł
 Odkurzacz HOOVER TELIOS – wartość  429,99 zł
 TABLET  HUAWEI MDIA PAD T3 – wartość 399,99 zł
 Maszynka do mięsa ZELMER ZMM4048W – wartość 369,99 zł
 TABLET  LENOVO TAB 5 E7-7104F – wartość 299,99 zł
 Odkurzacz ELECTROLUX EASYGO EEG41W – wartość  279,99 zł
 Golarka BRAUN3010S+ŻEL+KOSMETYCZKA – 269,99 zł
 Aparat FUJI INSTAX MINI 9 COBALT BLUE - wartość 239,99 zł
 Zestaw noży w bloku FISKARS FF PLUS – wartość 229,99 zł
 Expres KRUPS KP100B31 – wartość 199,00 zł
 MIKSER Z MISĄ GOTZE &JENSEN HM350BP – wartość 189,99 zł
 Opiekacz GOTZE &JENSEN SM531X 3W 1 – wartość 169,99 zł
 2x PROSTOWNICA REMINGTON S3500  – wartość 159,98 zł
 Opaska XIAOMI  MI BAND 4 CZARNY – wartość 149,99 zł
 WIDEO REJESTRATOR BLAUPUNKT BP 2.0 FHD - wartość 149,99 zł
 SUSZARKA GOTZE &JENSEN hd700 – wartość1 129,99 zł
 BLENDER PERSONALNY GOTZE &JENSEN PB726X – wartość 129,99 zł
 Głośnik MOBILNY SUBWOOFER MANTA SPK204FM – wartość 129,99 zł
 CZAJNIK PHILIPS HD4646/20– wartość 109,99 zł
 BLENDER BRAUN MQ100 CURRY – wartość 99,99 zł
 STRZYŻARKA REMINGTONHC5156 – wartość 89,99 zł
 Opiekacz GOTZE &JENSEN SM201X – wartość 89,99 zł
 SUSZARKA BABYLISS D322E 2100W – wartość 79,99 zł
 Mikser ręczny GOTZE &JENSEN HM350K -wartość 79,99 zł
 Wideorejstrator  GOTZE &JENSEN DC2201 - wartość 79,99 zł
 Słuchawki SONY MDRZX110APB - wartość 79,99 zł
 Głośnik MOBILNY JBL GO– wartość 79,99 zł
 SZCZOTECZKA ROTACYJNA ORAL-B D12 – wartość 69,99 zł
 POWARBANK 10000 MAH  GOTZE &JENSEN – wartość 69,99 zł
 SLUCHAWKI KOMPUTEROWE TRACER DRAGON – wartość 64,99 zł



 PLYTA ADLER – wartość 49,99 zł
2.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 grudnia 2019r.  od godz. 18:00. Rozstrzygnięcie konkursu będzie 
przeprowadzone na terenie Galerii Alius S.C. J. Napiórkowska, R. Napiórkowski, J. Szczecińska, K. Szczeciński, 
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11 , 07-410 Ostrołęka
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie przez Uczestnika następujących warunków:
• dokonanie zakupów w okresie od 09 grudnia do 21 grudnia 2019 roku dowolnych produktów w sklepach i punktach 
handlowych znajdujących się na terenie Galerii Alius na kwotę nie mniejszą niż  50 złotych brutto -  paragonów nie 
można łączyć,
•  prawidłowe,  czytelne  wypełnienie  wszystkich  rubryk  dotyczących  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu  na 
Kuponie konkursowym, udzielenie odpowiedzi na pytanie, złożenie własnoręcznego podpisu,
• wrzucenie do urny znajdującej się na terenie Galerii Alius poprawnie wypełnionego Kuponu w dniach 
od 09 grudnia 2019r. od godz. 09:00 do 21 grudnia 2019r. do godz. 18:00.
Poprawnie wypełniony Kupon powinien zawierać czytelnie wpisane przez Uczestnika następujące informacje: 
imię i nazwisko,   date  urodzenia  , numer i wartość paragonu, pieczątkę sklepu, podpis pod zgodą na   
wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, a także prawidłową odpowiedź na zadane pytanie. 
Tylko tak wypełnione i podpisane Kupony uważa się za prawidłowe, ważne i uprawniające do wzięcia udziału w 
Konkursie.
3.2. Uczestnik może wrzucić do urny dowolną ilość Kuponów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w 
punkcie 3.1. tego regulaminu.
3.3. Kupony konkursowe są dostępne w sklepach i punktach handlowych Galerii Alius S.C. J. Napiórkowska, R. 
Napiórkowski, J. Szczecińska, K. Szczeciński, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11 , 07-410 Ostrołęka.
3.4.Warunkiem odbioru nagrody jest  osobista obecność Uczestnika podczas ogłoszenia wyników lub obecność 
pełnoletniego  przedstawiciela  Uczestnika  Konkursu  posiadającego  dowód  osobisty  osoby  zwycięskiej.  Za 
zwycięzcę  może  być  uznana  tylko  ta  osoba,  której  dane  osobowe  umieszczone  są  na  kuponie.  Zwycięzca 
zobowiązany  jest  do  przedstawienia  dowodu  osobistego,  potwierdzającego  jego  dane  osobowe  z  danymi 
znajdującymi się na Kuponie konkursowym oraz paragonu, potwierdzającego zakup.
3.5. Osoba, która zostanie wytypowana jako zwycięska będzie miała za zadanie udzielić prawidłowych odpowiedzi na 3 
pytania  związane z  Galerią  Alius  oraz świętami,  a  także  przedstawić  paragon zgodny  z  danymi  podanymi na 
kuponie.
3.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem 
przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i zgody, na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora wyłącznie dla celów związanych z Konkursem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926)
3.7. Komisja  Konkursowa  dokona  weryfikacji  wyłonionego  zwycięscy  pod  kątem  poprawności  wypełnienia 
wymaganych danych na Kuponie Konkursowym oraz wymogów Konkursu. 
3.8. Podczas rozstrzygnięcia Konkursu osoby zwycięskie będą, wyczytywane przez konferansjera. Jeżeli nie zgłoszą się 
po trzykrotnym wywołaniu ich nazwiska w odstępach pół minuty nagroda przepada i zostaje wręczona następnej osobie, 
która spełni wymagania punktu 3.1 niniejszego regulaminu i będzie obecna podczas rozstrzygnięcia Konkursu.
3.9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 grudnia 2019r.  od godz. 18:00. Rozstrzygnięcie konkursu będzie 
przeprowadzone na terenie Galerii ,,Alius" S.C. J. Napiórkowska, R. Napiórkowski, J. Szczecińska, K. 
Szczeciński, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 11 , 07-410 Ostrołęka
4. ODBIÓR NAGRODY
4.1. Organizator zobowiązuje się do odprowadzenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w 
wysokości 10% jej wartości. 
4.2. Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
4.3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z posiedzenia komisji.
4.5. Nagrody  nie  podlegają  zamianie  na  inne,  ani  zamianie  na  ekwiwalent  pieniężny.  Uczestnikom Konkursu  nie 
przysługuje prawo do zastrzegania szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Nagrody zostaną wydane osobom zwycięskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie osób 
zwycięskich.
5.3. Osoby zwycięskie,  którym została przyznana nagroda, maja  prawo zrzec się prawa do przyznanej im nagrody, 
składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub 
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
6.3.W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  sporów  wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  podmiotem 
rozstrzygającym jest właściwy miejscowo Sąd siedziby Organizatora.


