
REGULAMIN KONKURSU 
„Mam Parę!” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu
             Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Mam Parę!”.

 2. Nazwa organizatora konkursu „Mam Parę!” 
             Organizatorem konkursu jest firma Multimedia Productions Sp. z o.o., z siedzibą
             w Gdańsku 80-299, ul. Komandorska 44 A.

 3. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa od dnia 12.02.2011 (sobota) od godz. 14.00, a kończy się dnia 
14.02.2011 (poniedziałek) o godz. 19.00 (powyższy termin obejmuje: 
prezentacje konkursowe uczestników przeprowadzane w dniach: 12-14.02.2011, 
wyłonienie laureatów oraz przyznanie nagród).

DANE OSOBOWE

 4. Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatorów w celu przeprowadzenia konkursu. Dane 
osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w 
konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania.

UCZESTNICY KONKURSU

 5. Uczestnikami konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, mogą być 
pary osób, przy czym w każdej parze co najmniej jedna osoba musi być 
pełnoletnia, tzw. Reprezentant pary. Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe 
na terenie Polski, które spełniły warunki podane w pkt. 8 regulaminu (z 
wyłączeniem osób opisanych w pkt. 6 regulaminu).

 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Multimedia Productions Sp. z 
o.o., oraz pracownicy Galerii Bałtyckiej.

 7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu konkursu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

PRZEBIEG KONKURSU

 8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) zgłosić się do konkursu: 
 wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (będący jednocześnie 

zobowiązaniem do przybycia w ustalonym terminie na konkurs), zamieszczony na 
stronie internetowej www.galeriabaltycka.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13.02.2011 do godz. 18.00.

 można także dokonać zapisu w punkcie informacyjnym obsługiwanym przez 
hostessy, usytuowanym w Galerii Bałtyckiej na poziomie -1 przy sklepie Smyk, w 
dniach: 12.02.2011 w godz. 14.00-19.00, 13.02.2011 w godz. 14.00-18.00 i 
14.02.2011 do godz. 16.00.

b) wziąć udział w prezentacjach konkursowych, które odbywać się będą blokowo w dniu: 
12.02.2011 w godz. 14.00-19.00, w dniu 13.02.2011 w godz. 14.00-18.00. 
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia prezentacji konkursowej w dniu finału czyli 
14.02.2011 w godz. 15.00-16.30.
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c) w przypadku zakwalifikowania się do finału wziąć udział w konkursie finałowym w 
dniu 14.02.2011 w godz. 15.00-19.00 (uczestnikami finału są pary wyłonione przez 
jury podczas prezentacji konkursowych).

d) być obecnym na ogłoszeniu wyników konkursu, które będzie miało miejsce w dniu 
14.02.2011 ok. godz. 18.30 w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.

 9.  W przyznaniu nagród mogą wziąć udział uczestnicy konkursu, spełniający 
wymagania podane w pkt. 5 i 8 niniejszego regulaminu. 

 10.  Prezentacje mogą dotyczyć dowolnej dziedziny kultury, sztuki, sportu bądź 
innych, które uczestnicy uważają za oryginalne i godne zaprezentowania.

 11.  Zgłoszenie może zostać odrzucone bądź prezentacja przerwana przez 
organizatora, jeżeli prezentowane treści będą:

a) godziły w uczucia religijne i dobre obyczaje.
b) naruszały prawo obowiązujące w Polsce
c) naruszały prawa i uczucia osób trzecich
d) zawierały treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie 

(np. zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i 
przemocy)

 12.  W przypadku dużej ilości chętnych o możliwości prezentacji w Galerii Bałtyckiej 
będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia zgłoszeń, które ze względu na ograniczony czas trwania konkursu nie 
będą mogły zostać zaprezentowane. Organizator przyznaje jury konkursowemu 
prawo do przerwania trwającej prezentacji w dowolnym momencie.

 13.  Jedna para może zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie jednokrotnie wg 
procedury przedstawionej w pkt. 8 regulaminu.

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 14.  Prawidłowe zgłoszenie musi zawierać dane uczestników konkursu: imię, 
nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer 
mieszkania), numer telefonu. Nadesłanie formularza jest jednoznaczne z 
potwierdzeniem prawdziwości podanych danych oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem

 15.  Zgłoszenia zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe 
uczestników  konkursu są nieważne i nie upoważniają do wzięcia udziału w 
konkursie i otrzymania nagrody.

NAGRODY

 16.  Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu o łącznej wartości 5 800 pln brutto.

             1.       I Nagroda  

                       Telewizor 46” - 1 sztuka o wartości ok. 4 000,00 zł

             2.       II Nagroda ufundowana przez Hotel Astor w Jastrzębiej Górze.

                      Voucher na weekendowy pobyt w hotelu SPA dla dwóch osób - o wartości
                      1400,00 zł.

            3.       III Nagroda

                      Sprzęt AGD o wartości ok. 400,00 zł
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POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 17.  Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wygranej bezpośrednio podczas 
eventu, poprzez ustne ogłoszenie wyników. 

 18.  Zwycięzców konkursu wyłania jury.
 19.  Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Uczestnika w miejscu 

ogłoszenia wyników i okazanie dokumentu tożsamości (w celu potwierdzenia 
danych osobowych oraz pełnoletniości Reprezentanta pary). Imiona i nazwiska 
wytypowanych osób wyczytywane będą przez mikrofon trzykrotnie.

 20.  W przypadku niezgłoszenia się wyróżnionego Uczestnika lub w przypadku, gdy 
dane Uczestnika podane na formularzu nie będą zgodne z dokumentem 
tożsamości (lub gdy Uczestnik nie będzie spełniał innych warunków regulaminu), 
przyznana nagroda zostanie przekazana Laureatowi kolejnego miejsca w 
konkursie (jeśli spełnia on wszystkie wymagane warunki regulaminu). 

ODBIÓR NAGRÓD

 21.  Reprezentant pary zobowiązuje się odebrać nagrodę (na scenie w Galerii 
Bałtyckiej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników) i podpisać protokół odbioru 
nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody w dniu 14.02.2011 do godz. 19.00, 
nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji organizatora konkursu.

 22.  Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną 
ani wypłaty jej równowartości w gotówce.

 23.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagród wchodzących w 
skład puli nagród konkursu. Wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio 
do producentów i fundatorów nagród.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PODATKOWA

 24.  Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone w ramach niniejszego 
konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). 

 25.   Nagroda, której wartość przekracza 760 pln brutto, jest opodatkowana w 
wysokości 10% wartości nagrody. Podatek odprowadza Organizator.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA KONKURSU

 26.  Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością 
urządzania konkursu zwaną dalej Komisją. Do zadań Komisji będzie należało w 
szczególności:

a) zabezpieczenie zgodności przebiegu konkursu z regulaminem konkursu i zasadami 
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności

b) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wyróżnionego zgłoszenia z danymi zwycięzcy
c) nadzór nad prawidłowym wydaniem nagród
d) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji

Koordynatorem konkursu jest firma Senta sp. z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 27.  Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim 
zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz w punkcie informacyjnym 
obsługiwanym przez hostessy w Galerii Bałtyckiej, a także na stronie 
internetowej Galerii Bałtyckiej.

 
* Voucher jest ważny do końca 2011 r., z wyłączeniem okresu świąt, majówki i sylwestra. Voucher 
zawiera: 2 noclegi w apartamencie dla dwóch osób, śniadanie, obiadokolacja, bezlimitowe 
korzystanie z basenu, sauny i siłowni, wstawka do pokoju w postaci butelki wina, parking + 2 
pakiety SPA: Pakiet dla Pań - Piękno ma kolor czekoladowy i pakiet dla Panów - Siła & Energia.
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