
   
REGULAMIN AKCJI „ROCZNIK 2022/2023 GOTOWY NA NOWY ROK SZKOLNY”   

   

   

§ 1   

POSTANOWIENIA OGÓLNE   

   

1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Rocznik 2022/2023 GOTOWY NA NOWY ROK SZKOLNY” 

zwanej w dalszej części regulaminu Akcją jest CH Rywal sp. z o.o., zwanej dalej Organizatorem  

2. Akcja polega na otrzymaniu przez osobę dokonującą zakupu w jednym ze sklepów lub punktów usług 

znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Rywal prezentu za zakupy po okazaniu paragonu 

wystawionego w dniu  przeprowadzenia Akcji przez któregokolwiek z jego najemców na kwotę minimalną 
70 zł brutto i zwana będzie w dalszej części Regulaminu również „usługą promocyjną”.    

3. Równoległą część Akcji stanowi Konkurs Fotograficzny (zwany dalej „Konkursem”). Nagrody w konkursie 

zwane są dalej „nagrodami głównymi”.    

4. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.    

5. Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa 
polskiego.    

6. Akcja odbywa się na terenie Centrum Handlowego Rywal w Białej Podlaskiej (dalej zwane Centrum 

Handlowe) w dniu 27 sierpnia 2022 r. w godz.: 10:00-16:00 lub do wyczerpania zapasów.    

7. Organizator przeprowadza Akcję na terenie Centrum Handlowego we współpracy ze sklepami 

zlokalizowanymi w obiekcie.    

8. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.    

9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://rywalbp.pl/ oraz w czasie trwania Akcji 

na stoisku promocyjnym Organizatora znajdującym się w Centrum Handlowym na poziomie 0.    

10. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.    

   

   

§ 2   

UCZESTNICY AKCJI   

   

1. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała bądź aktualnie przebywająca na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.    

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji Akcji, 

a także pracownicy sklepów, które wynajmują powierzchnię na terenie Centrum Handlowego, pracownicy 

ochrony oraz ich małżonkowie, a także powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.    

3. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.    

https://rywalbp.pl/
https://rywalbp.pl/
https://rywalbp.pl/
https://rywalbp.pl/


4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Akcji zwane będą w dalszej 

części Regulaminu "Uczestnikami".    

  

§ 3   

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI I PRZYZNAWANIA PREZENTÓW   

1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:    

a) zakupić dowolny towar w sklepach zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego na kwotę minimum 
70 zł brutto w dniu 27.08.2022 r. 

b) zachować dowód zakupu w postaci paragonu,    

c) zgłosić się z oryginalnym dowodem zakupu do stoiska promocyjnego zlokalizowanego na poziomie 0 

Centrum Handlowego w dniu wydarzenia tj. 27.08.2022 r. w celu potwierdzenia jego oryginalności 

poprzez otrzymanie z tyłu paragonu pieczątki Organizatora,   

   

2. Uczestnik, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, będzie upoważniony do 

odebrania usługi promocyjnej pod postacią prezentu w formie gadżetów szkolnych : workoplecaków lub 

tabletów graficznych/znikopisów LCD. Uczestnicy Akcji mogą ubiegać się o otrzymanie usługi promocyjnej w 
czasie trwania Akcji lub do wyczerpania zapasów.   

3. Uczestnik w przypadku okazania paragonu przy stoisku może otrzymać wyłącznie jeden prezent.   

4. Prezent za zakupy można odebrać, udając się wraz z oryginalnym dowodem zakupu do stoiska 

promocyjnego w Centrum Handlowym zlokalizowanego na poziomie 1 w dniu 27.08.2022 r. Akcja trwa w 

wyznaczonym terminie lub do wyczerpania się puli produktów promocyjnych.   

5. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo wymiany otrzymanego prezentu za zakupy na inną rzecz ani 
ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania usługi promocyjnej nie może zostać przeniesione na inną 
osobę.    

6. Liczba prezentów biorących udział w Akcji jest ograniczona i po wyczerpaniu puli Akcja zostanie 

zakończona.    

7. W czasie trwania Akcji Uczestnik musi przedstawić dowód zakupu za minimalną kwotę 70 zł brutto, z 

zastrzeżeniem, że jeden paragon może zostać zgłoszony do udziału w Akcji tylko jeden raz, a maksymalna 

liczba sumujących się paragonów wynosi 2. W przypadku, gdy Uczestnik przedstawi Organizatorowi 

paragon, o którym mowa powyżej, oraz na podstawie takiego paragonu otrzyma prezent za zakupy, 

Organizator odnotuje fakt wykorzystania danego paragonu poprzez przystawienie pieczątki na odwrocie 

paragonu. Paragon z przystawioną pieczątką nie może być wykorzystany ponownie w celu odbioru kolejnych 

prezentów za zakupy. Prezenty za zakupy otrzymają osoby, które jako pierwsze prawidłowo zgłoszą swój 

udział w Akcji. Podczas trwania Akcji jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 paragony i odebrać 

maksymalnie 2 prezenty za zakupy.    

   

   

§ 4   

UCZESTNICTWO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  

   

1. Uczestnikiem (dalej „Uczestnik”) Konkursu Fotograficznego (w dalszej części zwanego „Konkursem”)  

może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z 

zastrzeżeniem §2 pkt 2 niniejszego regulaminu.   



  

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział 

w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest do 

osobistego odbioru nagrody i podpisania potwierdzenia. Odpowiedni formularz dostępny będzie w 

Administracji Centrum Handlowego.   

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Centrum Handlowego, 

pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego, jak 

również członkowie najbliższych rodzin wskazanych powyżej osób (rodzice, małżonkowie, dzieci, 

rodzeństwo).   

  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 

uprawniającego go do udziału w Konkursie.   

 §5  

  ZASADY KONKURSU  

   

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zdjęcie na ustawionej ściance na pasażu Centrum 

Handlowego lub przedstawiające przygotowania i zakupy na nowy rok szkolny. Zdjęcie należy 

zamieścić w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie 
https://www.facebook.com/rywalbp/.    

2. Nagrodzone nagrodą główną zostanie 5 osób, których odpowiedzi komisja uzna za najbardziej 

kreatywne.    

  

§6   

NAGRODY W KONKURSIE   

  

1. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę główną w postaci plecaków z monitorami LCD, na których 

można wyświetlać własne grafiki. Dodatkowo 5 pierwszych osób otrzyma zestaw akcesoriów 

szkolnych „Back to school” ufundowanych przez sieć sklepów Sinsay.  

  

  

§ 7  

ODBIÓR NAGRÓD W KONKURSIE   

1. Wskazanie zwycięzcy będzie miało miejsce w dniu 27.08.2022 do godz. 16:00 r. Informacja zostanie 

ogłoszona  na fanpage’u Centrum Handlowego pod postem konkursowym.    

  

2. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę przy stoisku promocyjnym do godziny zakończenia akcji 

lub w późniejszym terminie w Administracji Centrum Handlowego do dnia 11.09.2022 r. Nagrodę 

może odebrać tylko osoba pełnoletnia, w wyznaczonym terminie, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 8:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 500 378 585  

  

3. Przy odbiorze nagrody Uczestnik Konkursu składa podpis na protokole wydanych Nagród, który 

stanowi dowód przekazania Nagrody.   

  

4. W przypadku niedopełnienia wszelkich niezbędnych formalności Nagroda pozostaje do dyspozycji 

Organizatora.   
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5. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 

Nagrody na inną Nagrodę. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez 

Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej Nagrody w 

Konkursie, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą. 

Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, 

sprzedawca). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia Nagrody nie podlega ona zwrotowi ani 

wymianie na nową.    

§ 8    

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW   

   

1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  przez 

Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, odprowadzenia przez Organizatora 

podatku od nagrody oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby informowania o wynikach Konkursu.   

Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.    

   

2. Każdy z Uczestników lub ich opiekunowie prawni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Konkursie.   

   

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.   

   

4. Przystępując do konkursu, a także składając podpis na protokole odbioru nagrody, Uczestnik/Opiekun 

Prawny Uczestnika udziela Organizatorowi nieodwołalnego prawa do wykorzystywania wizerunku 

Uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie. Ww. zgoda jest nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, 

powielanie oraz utrwalanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, 

w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikacje w materiałach 

marketingowych, publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda 

upoważnia Organizatora do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tej zgody.    

     

5. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora 

na zasadach określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.    

   

   

§ 9   

REKLAMACJE   

   

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie pod 

rygorem nieważności w ciągu 30 dni od dnia 27.08.2022 r. – termin Akcji.    

   

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie 

określoną przyczynę reklamacji.    

3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres:    

Marketing – INBAP ul. Sidorska 83 21-500 Biała Podlaska                                      z dopiskiem 

„ROCZNIK 2022/2023 GOTOWY NA NOWY ROK  

SZKOLNY”    



4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. 

Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest ostateczna i wiążąca.    

 

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. O rozpatrzeniu reklamacji 

uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym 

na adres podany w reklamacji.    

  

§ 10   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

   

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wartości i liczby Nagród 

w Konkursie.   

   

2. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu.   

Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie http://rywalbp.pl/. 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika Konkursu 

treści niniejszego Regulaminu.   

   

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagród z przyczyn leżących po stronie 

Uczestników Konkursu.   

   

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.   

   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z 

działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.    

   

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z podania przez Uczestnika przy 

zgłaszaniu udziału w Konkursie nieprawidłowych danych lub ze zmiany tych danych, o której Organizator 

nie został przez Uczestnika poinformowany.    

   

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.    

   

8. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 

przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.   

   

9. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.  

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.   
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