REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Jedzie Pani Wiosna”
1. Postanowienia ogólne
a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Jedzie Pani Wiosna”, Konkurs
składa się z dwóch części: konkurs nr 1 i konkurs nr 2.
b) Organizator Konkursu i Fundator Nagród - Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród
jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310441 w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer
REGON: 100546233, NIP: 7311986834. Administratorem danych osobowych jest
Organizator, który zbiera dane na rzecz CH Janki Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa .
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora, jak i CH Janki Sp. z o.o. ul.
Złota 59 00-120 Warszawa i podmioty z nim współpracujące będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w tym zakresie podanie danych
obligatoryjne).
c) Organizator jak i CH Janki Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa przetwarza dane osobowe
Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 922). Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i
ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może
uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnicy mogą również dokonać
dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych osobowych do przesyłania im informacji
handlowych i marketingowych przez Organizatora lub CH Janki Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120
Warszawa.
d) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym Janki - ul.
Mszczonowska 3, 05-090 Janki. Konkurs organizowany jest na zlecenie podmiotu Apsys
Polska S.A. ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
e) Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 6.04.2018 – 21.04.2018 r. z wykluczeniem niedziel
niehandlowych w dniach: 8.04 i 15.04.2018 r. – w godzinach otwarcia Centrum, z
zastrzeżeniem, iż:
a. Zadanie konkursowe w ramach konkursu nr 1 można wykonać w godzinach pracy
Punktu Obsługi Konkursu w dniach 6.04.2018 – 21.04.2018, z zastrzeżeniem, iż w
dniu 21.04.2018 r. do godziny 14:00
b. Zadanie konkursowe w ramach konkursu nr 2 można wykonać w dniu 21.04.2018 r.
od godziny 16:00 - zgodnie ze szczegółami opisanymi w pkt. 6 niniejszego regulaminu.
2. Definicje
a) Konkurs - procedura oparta o mechanizm rywalizacji o Nagrodę odbywająca się w Centrum
Handlowym w Okresie Konkursu - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w
której przyznanie nagród Uczestnikom Konkursu uzależnione od ich indywidualnych
predyspozycji, zdolności i wiedzy. Konkursem określany jest konkurs nr 1 jak i konkurs nr 2.
b) Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – okres trwający w dniach
6.04.2018 – 21.04.2018 r. w godzinach pracy Centrum Handlowego, z zastrzeżeniem, iż w
dniu 21.04.2018 r. liczą się zakupy wykonane jedynie do godziny 13:50.
c) Centrum Handlowe – centrum handlowo – usługowe Janki - ul. Mszczonowska 3, 05-090
Janki.
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d) Zakup uprawniający do wzięcia udziału w konkursie – zakup dowolnych towarów lub
usług udokumentowany maksymalnie 2 dowodami zakupu, tj. paragonami lub fakturami VAT
(wystawionymi na osobę fizyczną), dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum
Handlowego z wyłączeniem zakupu takich towarów i usług jak – zakup usług bankowych,
wymiany walut, zakup leków, zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, doładowań pre-paid) o wartości łącznej co najmniej 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto, dokonany w Okresie
Sprzedaży uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie. W przypadku przedstawienia
dwóch dowodów zakupu na łączną kwotę 100,00 zł brutto – co najmniej 1 z tych 2 dowodów
zakupu musi obejmować wartość co najmniej 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Celem uczestniczenia w Konkursie – uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji
paragonów (faktur) w Punkcie Obsługi Konkursu. Wartość paragonów (faktur) sumuje się
jedynie w zakresie dwóch dowodów zakupu, z zastrzeżeniem opisanym powyżej co do
wartości 1 z tych 2 sumujących się dowodów zakupu i z zastrzeżeniem – tj. co najmniej 1 z
dwóch dowodów zakupu nie może dotyczyć zakupu towarów i usług w hipermarkecie
Auchan. Zatem Uczestnik może przedstawić dowody zakupu w następujących konfiguracjach
(alternatywnie):
- 1 dowód zakupu na wartość co najmniej 100,00 zł brutto ze sklepu lub punktu dostępnych
na terenie Centrum, Handlowego, z wyłączeniem w/w hipermarketu oraz towarów i usług
wyłączonych w niniejszym punkcie Regulaminu/ albo/
- 2 dowody zakupu na łączną wartość co najmniej 100,00 zł brutto ze sklepów lub punktów
dostępnych na terenie Centrum Handlowego na kwotę minimum 50,00 zł brutto, z
zastrzeżeniem, iż tylko 1 dowód zakupu może pochodzić z w/w hipermarketu/ albo/
- 2 dowody zakupu na łączną wartość co najmniej 100,00 zł brutto ze sklepów lub punktów
dostępnych na terenie Centrum Handlowego innych niż hipermarket wskazany w niniejszym
puncie Regulaminu.
Dowód zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 100,00 zł brutto – dają podstawę
do wzięcia udziału w konkursie jeden raz.
e) Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane na
Rotundzie, przy wejściu głównym do galerii handlowej czynne w godzinach otwarcia Centrum
Handlowego, z zastrzeżeniem, iż w dniu 21.04.2018 r. do godziny 14.00., w którym hostessy
będą obsługiwać Uczestników Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem,.
f) Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 i 7 Regulaminu.
g) Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria, o
których mowa w pkt. 3 Regulaminu, biorące udział w Konkursie,
h) Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu,
i) Regulamin lub Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin.
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3. Uczestnicy Konkursu
a) W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
b) W Konkursie nie mogą brać udziału:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej,
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie
innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym lub
Organizatorem Konkursu, ani osoby dla nich najbliższe, a także pracownicy Apsys
Polska S.A z siedzibą w Warszawie, pracownicy Apsys Management Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, Spółki celowej CH Janki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice,
małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
• pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie tego Centrum, pracownicy
firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie tego Centrum, hostessy
zatrudnione przy obsłudze Konkursu, członkowie Komisji Konkursu oraz członkowie
rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz
rodzeństwo, małżonkowie oraz dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum
Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni, jak również ich pracownicy i
osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również
ich osoby najbliższe,
• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum
Handlowego posiadają punkty handlowe lub usługowe, jak również ich pracownicy i
osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również
ich osoby najbliższe,
• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum
Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym
związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc.,
jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy
cywilno-prawnej, jak również ich osoby najbliższe,
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie
innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani osoby
dla nich najbliższe,
• inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursie;
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4. Zasady Konkursu nr 1
a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w
Konkursie nr 1 powinna dokonać w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w
konkursie - Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie, następnie powinna
zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu z Dowodem Zakupu uprawniającego do wzięcia
udziału w konkursie i zarejestrować się. Po zarejestrowaniu Dowodu zakupu oraz weryfikacji
spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie przez hostessę lub hosta i zaakceptowaniu
oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem – każdy dowód zakupu zarejestrowany
otrzymuje podpis hostessy i jest wykluczony z ponownej rejestracji. Uczestnikowi Konkursu
po rejestracji dowodu zakupu przysługuje prawo do wzięcia udziału w zadaniu konkursowym.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nr 1 nieograniczoną ilość razy - z
zastrzeżeniem konieczności każdorazowego spełnienia przesłanek uprawniających do
wzięcia udziału w Konkursie nr 1.
b) Zadanie konkursowe uzależnione jest od umiejętności oszacowania ilości kwiatów
zamieszonych na ścianie i polega na jak najbardziej precyzyjnym oszacowaniu przez
Uczestnika Konkursu ilości kwiatów, które zostały zamieszone na ścianie. Zadanie
konkursowe należy wykonać bezpośrednio po rejestracji dowodu zakupu. Każdego dnia
konkursu nr 1 ilość kwiatów na ścianie ulega zmianie.
c) Zadanie konkursowe uzależnione jest od wiedzy Uczestnika i umiejętności oszacowania i
liczenia. W Centrum Handlowym, w pobliżu Punktu Obsługi Konkursu - każdego dnia akcji
stać będzie ściana z kwiatami – każdego dnia ilość kwiatów na ścianie będzie ulegać zmianie.
Organizator przed rozpoczęciem konkursu nr 1 każdego dnia dokona ich protokolarnego
liczenia – Organizator udokumentuje uzyskany wynik podając go w protokole w ilości sztuk.
Uczestnik przy realizacji zadania w ramach Konkursu nr 1 nie może korzystać z żadnych
urządzeń, które mogą pomóc w ocenie - oszacowaniu. Uczestnik ma maksymalnie 30 sekund
na udzielenie odpowiedzi na pytanie o ilość kwiatów na ścianie. Czas będzie weryfikowała
hostessa/ host. Jeżeli Uczestnik bierze udział w Konkursie kilka razy – czynności w zakresie
oceny ilości kwiatów poprzez ich szacowanie w czasie powyżej określonym – może wykonać
za każdym razem tylko jeden raz. Każdy udział w Konkursie uprawnia do podjęcia w/w
czynności jednokrotnie w zakresie każdego zgłoszenia się do Konkursu.
d) Uczestnicy konkursu - na tablecie znajdującym się w Puncie Obsługi Konkursu –
udostępnionym przez hostessy/ hostów – wypełnią swoje dane, w tym numer telefonu
kontaktowego i muszą niezwłocznie po wykonaniu zadania konkursowego odpowiedzieć na
pytanie: „ Ile jest kwiatów umieszczonych na ścianie?”.
e) Organizator każdego dnia w czasie trwania Konkursu nr 1 (tj. w dniach 6.04.2018 –
21.04.2018 r.) dokona weryfikacji i zliczenia odpowiedzi z wartościami oszacowania udzielonych przez Uczestników. Na podstawie tej weryfikacji i zliczenia udzielonych
odpowiedzi Organizator Konkursu każdego dnia stworzy ranking oszacowań dokonanych
przez Uczestników, w którym najwyższe miejsce zajmie to oszacowanie przygotowane przez
Uczestnika, który w najmniejszym stopniu będzie różnić się od rzeczywistej ilości kwiatów
znajdujących się na ścianie każdego dnia (potwierdzone protokołem).
f) Organizator po każdym dniu trwania Konkursu nr 1 sporządzi ranking i następnego dnia w
godzinach 8-10 poinformuje telefonicznie -tj. smsowo- wszystkich uczestników, którzy wzięli
udział w zadaniu konkursowym i zajęli miejsce z rankingu uprawniające do otrzymania
Nagrody (tj. pierwsze 27 osób z dziennego rankingu) o wygranej i zajętym miejscu w rankingu
dziennym. Nagrody należy odebrać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania smsa z
informacją o wygranej. W sytuacji gdy Uczestnik nie stawi się w terminie 3 dni roboczych od
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dnia otrzymania wiadomości smsowej – Uczestnik traci prawo do odbioru nagrody.
Przyznanie Nagród rozpoczyna się od pozycji najwyższej. Nieodebranie nagrody w powyżej
wskazanym terminie powoduje utratę uprawnienia do jej późniejszego otrzymania. Ranking
będzie codziennie publikowany na fanpage’u CH Janki.
g) W sytuacji tej samej wartości punktowej oszacowania ilości kwiatów – decyduje kolejność
zgłoszenia się do Konkursu nr 1.
h) W sytuacji kilkukrotnego wzięcia udziału w Konkursie nr 1 w danym dniu i oszacowania ilości
kwiatów w tym samym dniu – jeden Uczestnik może zająć tylko jedno miejsce w rankingu
dziennym – brane będzie pod uwagę miejsce najwyżej uzyskana pozycja w rankingu.
i) W razie przekroczenia czasu na szacowanie ilości kwiatów - Uczestnik Konkursu nr 1 nie
jest uwzględniany w rankingu szacowania.
j) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniającego do wzięcia
udziału w konkursie - do momentu odebrania Nagrody i podpisania protokołu odbioru
Nagrody. W razie zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie
- Uczestnikowi nie przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.
k) Otrzymanie Nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji
Uczestników Konkursu.
l) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych, (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu
cywilnego.
m) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu,
każdy Uczestnik Konkursu powinien:
I.
zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić na tablecie tę okoliczność;
II. Zaakceptować na tablecie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu
III. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu – w tym zakresie Uczestnik musi udostępnić swoje
dane osobowe hostessie lub hostowi – w zakresie następujących danych : imię,
nazwisko, numer telefonu i adres e-mail - jest obligatoryjne o ile Uczestnik chce wziąć
udział w konkursie.
5. Nagrody
a) Nagrodami konkursowymi przyznawanymi każdego dnia trwania Konkursu nr 1 są:
a. Voucher na rower o wartości 950 zł brutto każdy (łącznie 14 sztuk w trakcie całego
okresu trwania Konkursu nr 1, z zastrzeżeniem, iż każdego dnia do wygrania jest 1
sztuka)
b. Karta podarunkowa CH Janki o wartości 250,00 zł brutto każda (łącznie 28 sztuk w
trakcie całego okresu trwania Konkursu nr 1, z zastrzeżeniem, iż każdego dnia do
wygrania są 2 sztuki)
c. Karta podarunkowa CH Janki o wartości 100,00 zł brutto każda (łącznie 98 sztuk w
trakcie całego okresu trwania Konkursu nr 1, z zastrzeżeniem, iż każdego dnia do
wygrania jest 7 sztuk)
d. Gadżet rowerowy – sakwa na rower lub uchwyt na telefon na rower lub licznik
rowerowy, każdy o wartości 90,00 zł brutto każdy (łącznie 42 sztuk w trakcie całego
okresu trwania Konkursu nr 1, z zastrzeżeniem, iż każdego dnia do wygrania są 3
sztuki)
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b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

e. powerbank albo kanapa dmuchana o wartości 50 zł brutto każda (łącznie 196 sztuk w
trakcie całego okresu trwania Konkursu nr 1 z zastrzeżeniem, iż każdego dnia do
wygrania jest 14 sztuk) – w zakresie tej pozycji - nagrody tj. powerbank albo kanapa
dmuchana - w pierwszych dniach wydawane są w zależności od zgłoszonej woli
Uczestnika, jeżeli Uczestnik takiej woli nie wyraził to wydawana jest jedna z tych
dwóch nagród wskazana przez Organizatora. W sytuacji gdy ilość powerbanków albo
kanap dmuchanych skończy się w danym dniu Konkursu nr 1 – Organizator za w
ramach tej pozycji nagród będzie wydawał to co mu pozostało zatem albo same
powerbanki albo same kanapy dmuchane.
Nagrody konkursowe będą do wygrania codziennie, do wyczerpania przeznaczonych na
dany dzień sztuk.
Do Nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie
przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty
podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika Konkursu, który
otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym
zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez
w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym i
wydającym nagrody jest Organizator.
Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej uzależnione jest od uzyskanej
pozycji w rankingu – Uczestnik, który otrzyma:
I. Pozycję nr 1 w rankingu dziennym oszacowania ilości kwiatów - uzyska
nagrodę, o której mowa w pkt. 5a podpkt. a Regulaminu;
II. Pozycję od nr 2 do nr 3 w rankingu dziennym szacowania ilości kwiatów
- każdy uzyska nagrodę, o której mowa w pkt. 5 a podpkt. b Regulaminu;
III. Pozycję od nr 4 do nr 10 w rankingu dziennym szacowania ilości
kwiatów - każdy uzyska nagrodę, o której mowa w pkt. 5 a podpkt. c
Regulaminu;
IV. Pozycję od nr 11 do nr 13 w rankingu dziennym szacowania ilości
kwiatów - każdy uzyska nagrodę, o której mowa w pkt. 5 a podpkt. d
Regulaminu;
V. Pozycję od nr 14 do nr 27 w rankingu dziennym szacowania ilości
kwiatów - każdy uzyska nagrodę, o której mowa w pkt. 5 a podpkt. e
Regulaminu;
Uczestnikowi Konkursu nr 1 nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie nr 1 (w szczególności
wykonania zadania), w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić
na inne osoby;
Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody
rzeczowe;
Ewentualne niejasności w zakresie wykonania zadania konkursowego - rozstrzygać będzie
Organizator Konkursu;
Nie ma możliwości zakupu Nagród;
Nagrody musza być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu;
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6. Zasady Konkursu nr 2
a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w pkt 3 Regulaminu, a także w pkt. 4 Regulaminu (tj.
zarejestrowanie dowodu zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie nr 1 i
wzięcie udziału w konkursie nr 1) – bierze automatyczni udział w Konkursie nr 2.
b) Do wykonania zadania konkursowego w ramach Konkursu nr 2 zapraszanych jest 10 osób,
które w sposób najlepszy wykonały zadanie konkursowe w ramach Konkursu nr 1. Z uwagi
na fakt, iż każdego dnia w Konkursie nr 1 jest inna liczba kwiatów na ścianie - ranking
wyników uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie nr 2 będzie tworzony w oparciu o
ocenę procentową pomyłki Uczestnika w stosunku do rzeczywistej ilości kwiatów w dniu, w
którym dany Uczestnik będzie odpowiadał na pytanie. Najwyższe miejsce w rankingu zajmie
osoba, której procentowy stopień pomyłki był najniższy lub która dokładnie co do sztuki
oceniła ilość kwiatów. Organizator w dniu 20.04.2018 r. poinformuje wiadomością smsową
wszystkich uczestników, którzy wzięli udział Konkursie nr 1– o szczegółach finału (tj.
Konkursu nr 2) i zaprosi do uczestniczenia w finale w dniu 21.04.2018 r. Jeżeli dany Uczestnik
brał udział kilka razy w Konkursie nr 1 w całym okresie trwania Konkursu – to może uzyskać
jedynie jedną pozycję w rankingu, którym mowa powyżej – tj. w rankingu dla potrzeb
Konkursu nr 2. Uczestnik taki uzyskuje najwyższą pozycję w ogólnym rankingu ze wszystkich
swoich pozycji uzyskanych dzięki kilkukrotnemu udziałowi w Konkursie nr 1.
c) W dniu finału tj. w dniu 21.04.2018 r. o godzinie 16:00 - konferansjer zacznie odczytywać listę
rankingu szacowania, o którym mowa w pkt. 6 b niniejszego Regulaminu – od najwyższej
pozycji. Konferansjer wyczytuje imię i nazwisko danego Uczestnika 3 razy, jeżeli wyczytany
Uczestnik nie stawi się na scenie w ciągu 60 sekund od chwili trzeciego wyczytania nazwiska
– daną pozycję w rankingu zajmuje kolejna osoba w rankingu, która pierwotnie zajęła
poniższą pozycję z rankingu. Konferansjer wyczytuje nazwiska Uczestników w sposób
opisany powyżej dopóki na scenie nie pojawi się 10 Uczestników.
d) Kolejność wykonania zadania w ramach Konkursu nr 2 uzależniona jest od pozycji w rankingu
wyczytywanym przez Konferansjera i w kolejności w jakiej Uczestnicy wchodzili na scenę.
e) Zadanie konkursowe w ramach Konkursu nr 2 (finał) polega na wybraniu właściwego
kluczyka z naklejką w różnych kolorach/ odcieniach. Zadanie to uzależnione jest od wiedzy
dotyczącej kolorów/ odcieni oraz umiejętności Uczestników i polega na wybraniu przez
Uczestnika właściwego kluczyka z naklejką o określonym kolorze (khaki (HEX #618358),
seledynowy (HEX #ACE1AF), szmaragdowy (HEX #19A56F), patynowy (HEX #6EBE9F),
zgniła zieleń (HEX #6E6F2F) oliwkowy (HEX #808000) zieleń wiosenna (HEX #C0D727),
zieleń butelkowa (HEX #326647), pistacjowy (HEX #9FFB88), malachitowy (HEX #006633).
Uczestnik ma 10 sekund na wybór właściwego kluczyka z naklejką. Nie można zmienić raz
dokonanego wyboru. Do każdego wybranego kluczyka jest przypisana inna Nagroda opisana
w pkt 7 Regulaminu.
f) W razie braku wybrania kluczyka lub przekroczenia czasu na wybór kluczyka - Uczestnik
Konkursu nr 2 nie otrzymuje nagrody. W tym przypadku Uczestnikowi Konkursu nr 2 nie
przysługują żadne roszczenia w związku z dokonaniem Zakupu uprawniającego do wzięcia
udziału w konkursie.
g) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniającego do wzięcia
udziału w konkursie - do momentu odebrania Nagrody i podpisania protokołu odbioru
Nagrody. W razie zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie
- Uczestnikowi nie przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.
h) Otrzymanie nagrody uzależnione jest od osobistych umiejętności i predyspozycji
Uczestników Konkursu.
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i) szablon wymienionych kolorów jest dostępny w Punkcie Obslugi Konkursu, nie może być
wyniesiony poza ten Punkt, ani sfotografowany. Szablon może być udostępniony na nie
więcej niż 30 sekund . zapoznanie się z szablonem przed wykonaniem zadania jest
fakultatywne.
j) Konkurs nr 2 nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
k) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 7 Regulaminu,
każdy Uczestnik Konkursu powinien:
a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić na tablecie tę okoliczność;
b. Zaakceptować na tablecie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz
w razie wyrażenia zgody przez Uczestnika Konkursu na udostępnienie swoich danych
osobowych – udostępnić je hostessie lub hostowi;
n) Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i wybierze
właściwy kolor oznaczenia wstążki z kluczykiem - uprawniony jest do otrzymania Nagrody,
o której mowa w pkt. 7 aż do wyczerpania Puli Nagród.
7. Nagrody w Konkursie nr 2
a) Nagrodami konkursowymi w zadaniu drugim Konkursu nr 2 są:
I.
Skuter Vespa o wartości 18 000 zł brutto (łącznie : 1 sztuka)
II.
Karta podarunkowa do CH Janki o wartości 500,00 zł brutto (łącznie: 9 sztuk)
Do Nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie
przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty
podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika Konkursu, który
otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym
zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez
w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym i
wydającym nagrody jest Organizator.
b) Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej z określonej Puli (Pkt 7 ppkt I –
II) uzależnione jest od trafności i szybkości udzielonej przez Niego odpowiedzi w zadaniu
konkursowym.
I.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
malachitowym (HEX #006633). - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda
z pkt. 7.a. podpkt. I,
II.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
khaki (HEX #618358) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z pkt. 7.a.
podpkt. II,
III.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
seledynowym (HEX #ACE1AF)- w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda
z pkt. 7.a. podpkt. II,
IV.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
szmaragdowym (HEX #19A56F) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda
z pkt. 7.a. podpkt. II,
V.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
patynowym (HEX #6EBE9F - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z
pkt. 7.a. podpkt. II,
VI.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
zgniła zieleń (HEX #6E6F2F) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda
z pkt. 7.a. podpkt. II,
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za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
oliwkowym (HEX #808000) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z
pkt. 7.a. podpkt. II,
VIII. za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
zieleń wiosenna (HEX #C0D727), - w czasie 10 sek – przysługuje jedna
nagroda z pkt. 7.a. podpkt. II,
IX.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
zieleń butelkowa (HEX #326647) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna
nagroda z pkt. 7.a. podpkt. II,
X.
za znalezienie i wybór kluczyka, na którym jest naklejka oznaczonym kolorem
pistacjowym (HEX #9FFB88) - w czasie 10 sek – przysługuje jedna nagroda z
pkt. 7.a. podpkt. II.
Nagrody w postaci Kart prezentowych posiadają termin ważności 1 rok od daty zasilenia.
Uczestnik Konkursu, który znajdzie i wybierze kluczyk z naklejką o określonym oznaczeniu
kolorystycznym - w czasie 10 sekund - jest zobowiązany do odbioru nagrody niezwłocznie.
Nieodebranie nagrody w powyżej wskazanym terminie powoduje utratę uprawnienia do jej
późniejszego otrzymania;
Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego
zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie;
Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie (w szczególności wykonania
zadania), w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne
osoby;
Nagrody w Konkursie, których wyboru dokonał Uczestnik Konkursu nie podlegają wymianie
na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe;
Ewentualne niejasności w zakresie dokonania znalezienia i wyboru wstążki do której
przymocowany jest kluczyk z naklejką o określonym oznaczeniu kolorystycznym i oceny
odcienia oznaczenia naklejki na kluczyku - rozstrzygać będzie Organizator Konkursu;
Nie ma możliwości zakupu Nagród;
Nagrody musza być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu;
Pule nagród są ograniczone. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Konkursu nie
przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień
Regulaminu.
VII.

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

8. Zasady postępowania reklamacyjnego
a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie
bezpośrednio
w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 3 dni
licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje
pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora.
b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego
składającego reklamację,
• powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;
c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje –
zgłoszone
w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 8 lit b) Regulaminu;
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d) Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji
zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany
w reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez
Organizatora (data stempla pocztowego);
e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego
nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
9. Postanowienia końcowe
a) Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu,
w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań
sprzecznych
z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału
w konkursie, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w
konkursie, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Konkursu - na Punkt Obsługi
Konkursu i na stronie chjanki.pl
c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu
zawarte w niniejszym Regulaminie, oraz wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w trakcie procesu rejestracji w celu
przeprowadzenia konkursu przez jego organizatora;
. kontakt telefoniczny od Organizatora, (w razie wzięcia udziału w Konkursie nr 2) w okresie
trwania Konkursu w celu udzielenia informacji o Konkursie.
f) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego
powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami
Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
g) Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, iż podał nieprawdziwe dane osobowe.
h) Organizator jak i CH Janki Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa przetwarza dane osobowe
Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 922
ze zmianami). Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich
poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić
wydanie oraz realizację Nagród. Uczestnicy mogą również dokonać dobrowolnej zgody na
wykorzystanie danych osobowych do przesyłania im informacji handlowych i marketingowych
przez Organizatora lub CH Janki Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa . Uczestnicy
wyrażają także zgodę na (nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) na
powielanie w trakcie realizacji konkursu objętego niniejszym Regulaminem, a także na
rozpowszechnianie swojego wizerunku, który może zostać utrwalony w trakcie realizacji
konkursu przez Organizatora lub podmiot, którym mowa w pkt. 1 b Regulaminie lub przez
inny podmiot działający na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt. 1b Regulaminu
i) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konkursu
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
j) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z
uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie
przewidzieć przy organizacji Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane
tylko na korzyść uczestników. Zmiany regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co
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k)

l)
m)
n)

ogłoszenie samego regulaminu. Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu –
będą rozstrzygane w sposób wiążący przez Organizatora.
Organizator Konkursu ma prawo do odwołania konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności
niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się
w miejscu odbywania się konkursu uniemożliwiających działania punktu obsługi konkursy,
których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji.
Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w sposób
wiążący przez Organizatora.
Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez
Uczestnika Konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
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