REGULAMIN KONKURSU
„DOMAR SYPIE NAGRODAMI”
§1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursu „DOMAR SYPIE NAGRODAMI” (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 Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
KRS 0000104841, posługującą się nr NIP 8970022779 oraz REGON 930671007,
zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs odbędzie się w Galerii Wnętrz Domar (ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław) w
dniach od 01 października 2020 r. do odbioru ostatniej z nagród, lecz nie później niż do
dnia 30 listopada 2020 r.
3. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem
warunków szczegółowych wynikających z niniejszego regulaminu, zwana dalej
„Uczestnikiem”. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele
Organizatora lub najemców powierzchni handlowych w Galerii Wnętrz Domar 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).
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać zakupu/zakupów w
sklepach stacjonarnych w Galerii Wnętrz Domar za łączną kwotę nie mniejszą niż 250
zł. Zakupy powinny dotyczyć mebli bądź elementów wyposażenia lub wykończenia
wnętrz. Odbiór nagrody będzie możliwy jedynie za okazaniem paragonów, faktur lub
podpisanych druków zamówień potwierdzających dokonanie zakupu w dniach od 01
października 2020 roku do 14 listopada 2020 roku.
5. Wzięcie udziału w Konkursie i akceptacja niniejszego regulaminu następuje przez
wrzucenie kuponu konkursowego do urny znajdującej się w Galerii Wnętrz Domar w
punkcie informacyjnym na poziomie 0 lub przez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem
formularza opublikowanego na dedykowanej zakładce na stronie internetowej
Organizatora (www.domar.pl/konkurs).
6. Każdy Uczestnik powinien stosować się do zasad wynikających z niniejszego
regulaminu. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.domar.pl/konkurs i w siedzibie Organizatora – w punkcie informacyjnym na
poziomie 0 Galerii Wnętrz Domar.
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§2 Cel konkursu i wyłonienie zwycięzców
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego pomysłu na hasło promujące wybraną
przez Uczestnika nagrodę, wybraną spośród trzech pakietów wyposażenia wnętrz.
2. Hasło konkursowe powinno składać się z jednego lub więcej słów, ale nie więcej niż 20
słów i powinno stanowić zachętę do zainteresowania się nagrodą. Hasło należy wpisać
w odpowiedniej rubryce kuponu konkursowego lub formularza zgłoszenia
konkursowego na dedykowanej zakładce strony internetowej Organizatora. Hasło
powinno być w języku polskim, nie może zawierać wulgaryzmów ani promować treści
uznawanych powszechnie za obraźliwe, treści erotycznych lub o charakterze
politycznym. Hasło nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich ani
ich dobrego imienia.
3. Nagrody dla Uczestników zostaną przyznane za zgłoszenie hasła promującego
wskazaną przez Uczestnika nagrodę w budzący największe zainteresowanie sposób.
Podstawowym kryterium będzie chwytliwość, łatwość zapamiętania i walor promocyjny
hasła wobec wybranej nagrody.
4. Nagrody w Konkursie dla Uczestników będą stanowić nagrody rzeczowe ufundowane
przez Galerię Wnętrz Domar oraz przez sklepy prowadzące działalność w Galerii
Wnętrz Domar. Nagrody będą obejmowały trzy nagrody główne oraz nagrody
dodatkowe. Szczegółowa informacja o nagrodach będzie przedstawiona na stronie
Organizatora www.domar.pl/konkurs oraz na portalu Facebook na fanpage’u pod
adresem https://www.facebook.com/galeriawnetrzdomar.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu dla Uczestników nastąpi w dniach od 16 do 20 listopada
2020 r. i zostanie ogłoszone w e-mailu skierowanym do zwycięzców wraz ze
wskazaniem miejsca i daty odbioru nagrody. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony
stosownym oświadczeniem Uczestnika.
6. Kapituła konkursowa złożona ze Stratega Marki Domar, Dyrektora Galerii Wnętrz
Domar oraz Architekta Wnętrz Galerii Wnętrz Domar wyłoni zwycięzców na podstawie
oceny prac konkursowych.
7. Odbiór nagród odbędzie się w dniach od 23 do 27 listopada 2020 r. Uczestnik, który
wygrał nagrodę, a który nie odbierze jej do dnia 30 listopada 2020 r. traci prawo do
nagrody. Nagroda nie przechodzi wówczas na kolejnego Uczestnika.
8. Każdy Uczestnik może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
9. Nagrody nie będą podlegały wymianie na inne przedmioty lub na pieniądze.
10. Nagrody są objęte gwarancją producenta, wobec którego należy realizować wszelkie
uprawnienia zgodnie z procedurą przewidzianą w karcie gwarancyjnej.
11. Z chwilą otrzymania nagrody w Konkursie Uczestnik, bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia i w zamian za otrzymaną nagrodę, udziela
Organizatorowi prawa do korzystania z hasła konkursowego na polach eksploatacji
opisanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
w szczególności w Internecie i mediach cyfrowych.
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§3 Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, chyba, że co innego
wynika z zakresu udzielonej zgody.
2. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien podać Organizatorowi swoje
dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku wygranej dodatkowo:
adres zamieszkania, numer pesel oraz nazwę urzędu skarbowego, do którego ma być
odprowadzony podatek od wygranej.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
4. Dane osobowe muszą być przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w
Konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem
Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez
przepisy prawa wynikający ze zgód udzielonych przez Uczestnika w zakresie
przetwarzania jego danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe
Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w
szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie
roszczeń.
6. Organizator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie. Dane nie
będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
8. 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.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem,
korzystając ze wskazanych w niniejszym regulaminie danych kontaktowych.
§4 Reklamacje
1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez
Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na adres:
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.
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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.
§5 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwa w konkursie ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w
zakresie realizacji konkursu „Domar sypie nagrodami”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Konkursu oraz prawo
do ustalenia i zmiany terminów przeprowadzenia Konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
każdej nagrody, która wymaga odprowadzenia podatku od nagród. Od łącznej wartości
nagród 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.
5. 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.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10 2020 r.
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