
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „10 nagród na 10-lecie Nocy z Designem” 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „10 nagród na 10-lecie Nocy z 

Designem” (zwana dalej „Akcją”). 
2. Akcja jest organizowana w Galerii Wnętrz DOMAR przez DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 

ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 
pod nr KRS 0000104841, posługującą się nr NIP 8970022779 oraz REGON 930671007, zwaną dalej 
„Organizatorem”. Galeria Wnętrz DOMAR znajduje się w siedzibie Organizatora. 

3. Udział w Akcji może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych i która zaakceptuje niniejszy regulamin (taka osoba będzie dalej zwana 
„Uczestnikiem”). 

4. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.noczdesignem.pl, jak również 
w siedzibie Organizatora – w punkcie informacyjnym na terenie Galerii Wnętrz DOMAR. 

 
II. Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa 

1. Akcja promocyjna odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. w godzinach od 19:00 do 24:00. 
2. Skorzystanie przez Uczestnika z Akcji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnictwo w Akcji polega na zlokalizowaniu kultowych produktów rozmieszczonych w salonach w 

Galerii Wnętrz DOMAR. Produkty będą oznakowane tablicami, a Uczestnik otrzyma ulotkę konkursową 
zawierającą listę tych produktów w Punkcie Informacyjnym lub od hostess na terenie Galerii. 

4. Odnalezienie kultowych produktów zostanie potwierdzone pieczątkami przybijanymi przez 
pracowników salonów na ulotce. 

5. Aby wziąć udział w walce o nagrody Uczestnik musi zdobyć wszystkie pieczątki – zlokalizować wszystkie 
produkty – i na ulotce wpisać życzenia z okazji 10 rocznicy Nocy z Designem. 

6. Wypełnioną ulotkę Uczestnik powinien wrzucić do urny znajdującej się w Punkcie Informacyjnym na 
parterze Galerii Wnętrz DOMAR. Trzyosobowa komisja konkursowa w składzie Jakub Wallner, Aldona 
Mioduszewska i Urszula Krawczyk w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Akcji wybierze 10 
najlepszych prac konkursowych na podstawie oceny życzeń z okazji 10 rocznicy Nocy z Designem. 
Kryteriami oceny będzie walor artystyczny, marketingowy oraz humorystyczny życzeń przygotowanych 
przez Uczestników. 

7. Nagrody w konkursie będą następujące: 
- 1 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł,  
- 2 i 3 miejsce - nagrody pieniężna w wysokości po 500 zł,  
- pozostałe miejsca od 4 do 10 - nagrody pieniężna w wysokości po 100 zł. 

8. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w 
Akcji w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Uczestnik, który zdobędzie nagrodę, o której 
mowa w ust. 7 zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, 
lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Akcji. Organizator, 
jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi 
nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek 
dochodowy należny z tytułu wygranej. 

9. O wyniku Akcji zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane na 
ulotkach konkursowych. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora w dacie uzgodnionej z 
Uczestnikami, którzy otrzymają nagrody, nie później niż do 27 lipca 2018 roku. 

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu. 

 
III. Postanowienia szczegółowe 

1. W celu umożliwienia Organizatorowi wykonania jego obowiązków wynikających z niniejszego 
regulaminu Uczestnik na ulotce konkursowej powinien podać swoje dane, tj. imię, nazwisko, 
oświadczenie o pełnoletniości oraz adres e-mail. Na podstawie tych informacji Organizator skontaktuje 
się ze zwycięzcami konkursu przeprowadzanego w ramach Akcji i poinformuje ich o nagrodach.  



2. Korzystanie z danych, o których mowa w ust. 1 jest niezbędne do udziału w Akcji i będzie realizowane 
jedynie w celu wykonania obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego regulaminu, o ile 
Uczestnik nie wyrazi zgody na inne ich wykorzystanie. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo 
żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania 
usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku 
stwierdzenia, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób odpowiadający zakresowi zgody na ich 
przetwarzanie udzielonej na ulotce konkursowej. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji 
Akcji. 

2. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z 
późn. zm.). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji i trwa do jej zakończenia. 


