Regulamin konkursu #chilloutwamber na Instagramie
1. Organizatorem konkursu jest EPP RETAIL - GALERIA AMBER SPÓŁKA Z O.O., NIP:
1070020847, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Organizator jest przyrzekającym
nagrodę
w
rozumieniu
art.
919
Kodeksu
Cywilnego.
2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji profilu prowadzonego w Serwisie Instagram pod
adresem: www.instagram.com/galeria_amber oraz serwisu internetowego www.galeriaamber.com.pl
3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.galeriaamber.com.pl/pl/wydarzenia/pokaz/390,strefa_chillout_w_galerii_amber
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia
Konkursowego do Konkursu danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska oraz loginu
Serwisu Instagram, w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem
zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem
reklamacyjnym.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram. Wszelkie pytania,
komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu
powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram.
Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Uczestników wynikającej z Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w
w/w ustawie.
7. Konkurs trwa od 12.07.2019 r. od godziny 14:00 do 4.08.2019 r. do godziny 23:59 czasu
polskiego.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
9. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie
jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,
3) którym przysługują prawa autorskie do fotografii, o których mowa w ust. 10 poniżej oraz
które uzyskały zgody osób uwidocznionych na ww. fotografiach na wykorzystanie
wizerunku tych osób przez Organizatora i Sponsora. W przypadku gdy na fotografii, o
których mowa w ust. 10 poniżej utrwalony został także (lub jedynie) wizerunek Uczestnika,
warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystanie
tego wizerunku przez Organizatora i Sponsora.
10. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu przez Uczestnika na swoim profil na portalu
społecznościowym Instagram fotografię wykonaną przez siebie w Strefie Chillout w

Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galeria Amber w Kaliszu (ul. Górnośląska 82),
przedstawiającą w jaki sposób Uczestnik spędza czas w Strefie Chillout. Uczestnik musi
opublikować fotografię na swoim profilu na w serwisie Instagram, dodając w opisie do ww.
zdjęcia #chilloutwamber oraz @galeria_amber
11. Jedna fotografia może być oceniona tylko raz. W przypadku powielenia przez Uczestników
fotografii zgłoszonej już do konkursu, zgłoszenia te nie będą rozpatrywane.
12. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z ust. 7 powyżej, Uczestnik
udziela Organizatorowi i Sponsorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do
korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących
polach eksploatacji: zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i
każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci
komputera oraz przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach
internetowych oraz utworach multimedialnych.
13. Nagrody przewidziane w konkursie to:
I miejsce: Karta podarunkowa Galerii Amber o wartości 100 zł (dalej „Nagroda”).
II i III miejsce: Słuchawki bezprzewodowe (dalej „Nagroda”).
14. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu
może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń
Konkursowych.
15. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia
weźmie pod uwagę oryginalność fotografii i kreatywność Uczestników.
16. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników
naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania
sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w zgłoszeniu, o którym
mowa w ust.7 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie
uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub
dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające
elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub
tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym
(reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy
prawa lub niniejszy Regulamin.
17. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni, od dnia ogłoszenia przez
Organizatora Laureatów Konkursu przesłać za pośrednictwem Serwisu Instagram
wiadomość z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni
przez Organizatora, w szczególności imienia i nazwiska.
18. Niezachowanie powyższego terminu, podanie nieprawidłowych lub niekompletnych
danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia powodujące
niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje
wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
19. Nagrody zostaną wydane Laureatowi Konkursu w Biurze Dyrekcji Galerii Amber na
poziomie 0.

20. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej
Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu,
towarze lub usłudze.
21. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz
akceptuje jego treść.
22. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres e-mail: Galeria.Amber@epp-poland.com lub na adres siedziby
Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające
na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko
Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy kontaktu - adres
zamieszkania lub pobytu;w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu - adres
poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w
reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14
(czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu
23. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy
to praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu
obowiązują od daty ich publikacji pod adresem www.galeriaamber.com.pl/pl/wydarzenia/pokaz/390,strefa_chillout_w_galerii_amber

