REGULAMIN KONKURSU „NAGRODA SPECJALNA NOCY Z DESIGNEM”
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§1
Organizatorem konkursu „NAGRODA SPECJALNA NOCY Z DESIGNEM” (dalej „Konkurs”) jest 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 WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104841, posługującą się nr NIP 8970022779
oraz REGON 930671007, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs odbędzie się w Galerii Wnętrz Domar (ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław) w dniu 13
czerwca od godziny 19:00 do 23:00 w ramach wydarzenia pod nazwą 11. Noc z Designem.
Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem warunków
szczegółowych wynikających z niniejszego regulaminu. W Konkursie nie mogą brać udziału
pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo,
małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we
wspólnym pożyciu).
Osoby biorące udział w Konkursie (dalej „Uczestnicy”) to goście 11. Nocy z Designem.
Wzięcie udziału w 11. Nocy z Designem i akceptacja niniejszego regulaminu następuje przez wejście
do Galerii Wnętrz Domar w czasie trwania 11. Nocy z Designem.
Każdy Uczestnik powinien stosować się do zasad wynikających z niniejszego regulaminu. Regulamin
konkursu i Wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.noczdesignem.pl
jak również w siedzibie Organizatora – w punkcie informacyjnym na poziomie 0 Galerii Wnętrz
DOMAR.
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w
ulotce konkursowej.
§2 Uczestnicy i nagrody
Każda z osób odwiedzających Galerię Wnętrz Domar w czasie 11. Nocy z Designem otrzyma ulotkę
konkursową z opisanymi zasadami udziału w Konkursie. Zadaniem Uczestnika jest przyjście do Salonu
ON-OFF SKLEP Z ROBOTAMI SPRZĄTAJĄCYMI, obejrzenie prezentowanego asortymentu, przybicie
pieczątki na ulotce konkursowej, a następnie udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie
konkursowe. W formularzu umieszczonym na ulotce Uczestnik podaje dane osobowe (imię,
nazwisko, adres e-mail) umożliwiające jego identyfikację po przyznaniu nagrody.
Nagroda zostanie przyznana za najciekawszą odpowiedź.
Uczestnik powinien wrzucić wypełnioną ulotkę do urny konkursowej znajdującej się w Punkcie
Informacyjnym w Galerii Wnętrz Domar na poziomie 0.
Uczestnictwa w konkursie ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
Nagrodą w Konkursie będzie odkurzacz antybakteryjny RAYCOP ufundowany przez ON-OFF SKLEP Z
ROBOTAMI SPRZĄTAJĄCYMI.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r. i zostanie ogłoszone w e-mailu
skierowanym do zwycięzcy wraz ze wskazaniem miejsca i daty odbioru nagrody. Odbiór nagrody
zostanie potwierdzony stosownym oświadczeniem Uczestnika.
Kapituła konkursowa złożona z Dyrektora Artystycznego Nocy z Designem, Dyrektora Galerii Wnętrz
Domar oraz Dyrektora Marketingu Galerii Wnętrz Domar wyłoni zwycięzcę na podstawie oceny
kreatywności udzielonej odpowiedzi.
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§3
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, chyba, że co innego wynika z zakresu udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa.
Organizator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych
danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie
Organizatora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Organizatora.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem, korzystając ze
wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.

§4
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu
pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora:
marketing@domar.pl, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku e-mailem lub pisemnie – w zależności od formy, w
jakiej została zgłoszona reklamacja.
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§5
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającymi wiążącą moc prawną w zakresie realizacji
konkursu „NAGRODA SPECJALNA NOCY Z DESIGNEM”.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu konkursu oraz prawo do ustalenia i
zmiany programu 11. „Nocy z Designem” pod względem artystycznym i czasowym bez podania
przyczyny, a w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody. Od
wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do w art. 30 ust. 1
pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego.
Organizator 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.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 13 czerwca 2019 r.

