
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Pokaż 

swoją kolekcję zwierzaków!", zwany dalej „Konkursem”.  

2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Caryn Investments Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, zwaną dalej 

Fundatorem.  

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy otrzymają 

nagrody od Fundatora.  

4. Organizatorem Konkursu jest Well Done Marketing z siedzibą w Brzozówce, 

Os. Ciche 7, 33-140 Lisia Góra.  

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

stronie serwisu Facebook.com, dla użytkowników tego serwisu, w ramach 

profilu Galerii Panorama (www.fb.com/GaleriaPanorama). 

6. Konkurs trwa od 22.04.2016 do 28.04.2016 roku, do godz. 23:59. 

7. Czas rozgrywania konkursu nie obejmuje ogłoszenia werdyktu, przekazania 

nagród oraz ew. postępowania reklamacyjnego.  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być też osoby niepełnoletnie, posiadające 

zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie.  

3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są tylko z profili osobowych na 

Facebooku. Wyklucza się udział w Konkursie poprzez zgłoszenie z profilu 

firmowego (tzw. fanpage’a). 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

 pracownicy Organizatora oraz Fundatora 



 pracownicy firmy zarządzającej Galerią Panorama 

 firm właściciela Galerii Panorama 

 właściciele i pracownicy firm mających siedziby bądź filie na terenie Galerii 

Panorama 

 członkowie rodzin ww. osób w rozumieniu małżonkowie i dzieci. 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem laureatów czuwa 

Organizator. 

2. Laureaci zostaną wyłonieni w 2 kategoriach konkursowych. 

3. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na profilu Galerii Panorama, 

bezpośrednio na jej tablicy, zdjęcia swoich magnesów, które były nagrodami 

za zakupy w akcji promocyjnej centrum handlowego w dniach 1 - 31 marca 

2016 r.  

4. Każda osoba może opublikować tylko 1 zdjęcie. 

5. Przy publikacji zdjęcia należy podać w jego opisie liczbę wszystkich 

magnesów przedstawionych na zdjęciu oraz liczbę magnesów 

przedstawiających różne zdjęcia zwierząt.  

6. Czas na publikację zdjęć mija 28.04.2016 r. o godz. 23:59.  

7. Zdjęcia zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

8. Zgłoszenia nie związane z konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie 

lub ich przekonania, naruszające dobre obyczaje, reklamujące produkty i 

usługi nie związane z Galerią Panorama i jej najemcami będą usuwane z 

Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia.  

9. Po upływie czasu na zgłaszanie zdjęć, Organizator wskaże zwycięzców 

Konkursu, czyli osoby, które otrzymują nagrody.  

10. Ogłoszenie zwycięzców będzie miało miejsce w osobnej publikacji na profilu 

Galerii Panorama. 



11. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 2 kategoriach: 

12. Największa liczba wszystkich przedstawionych na zdjęciu magnesów - 

dalej: Kategoria A 

13. Największa liczba unikatowych magnesów przedstawionych na zdjęciu 

(ukazujących wizerunki różnych zwierząt) - dalej: Kategoria B 

14. 1 osoba może wygrać tylko 1 nagrodę. W przypadku zajęcia premiowanego 

miejsca w Kategorii A, laureat nie będzie brany pod uwagę w rankingu 

Kategorii B.  

15. Podczas odbioru nagrody, laureat ma obowiązek przedstawienia 

Organizatorowi do wglądu wszystkich magnesów zaprezentowanych na 

zdjęciu.  

16. W przypadku nie spełnienia tego warunku, Organizator ma prawo odmówić 

wydania nagrody laureatowi.  

IV. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:  

2. Zestaw LEGO - 2 szt. 

3. Puzzle 3D - 2 szt. 

4. Gra planszowa - 2 szt. 

5. Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii w następujący sposób: 

6. 1. miejsce - Zestaw LEGO 

7. 2. miejsce - Puzzle 3D 

8. 3. miejsce - Gra planszowa  

9. Po zakończeniu przyjmowania zdjęć na Konkurs, Organizator sporządzi 

ranking w 2 kategoriach konkursowych, w którym umieści i uszereguje w 

rankingu wszystkich uczestników wg liczby przedstawionych magnesów 

spełniających warunki Konkursu.  



10. Nagrody otrzymają osoby, które zajmą 3 czołowe miejsca w poszczególnych 

rankingach. 

11. W przypadku jednakowej liczby magnesów spełniających warunki 

konkursowe, o kolejności na liście rankingowej decyduje czas zgłoszenia 

zdjęcia na Konkurs. Zdjęcie zgłoszone wcześniej zajmie wyższe miejsce.  

12. Odbiór nagród odbędzie się w biurze administracji Galerii Panorama, ul. 

Górecka 30 w Poznaniu.  

13. Nagrody można odbierać w dniach: 4 - 31 maja 2016 r, w dni powszednie, w 

godz. 9 - 16. 

14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.  

15. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagród.  

16. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda 

przepada na rzecz Fundatora.  

V. REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu Konkursu można zgłaszać 

drogą emailową na adres: biuro@welldonemarketing.pl do dnia 4 maja 2016 r. 

włącznie.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika 

Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności 

imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich 

wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z 

jego przebiegu na stronie www.fb.com/GaleriaPanorama oraz 

http://www.galeriapanorama.pl przez czas określony przez Organizatora 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w 

trakcie jego trwania, w sposób nie zmieniający w istotny sposób jego 

warunków i nie pogarszający sytuacji jego uczestników. Informacja o 



zmianach będzie umieszczona w profilu Galerii Panorama w serwisie 

Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, 

powstałe w trakcie przesyłania zdjęć na Konkurs i wynikające z nich 

opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników 

Konkursu. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Organizator może 

wykluczyć go z Konkursu. 

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Zasady Konkursu dostępne są na profilu Galerii Panorama na 

Facebook.com. 

8. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób tworzony, administrowany ani 

sponsorowany przez Facebooka.  

 


