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REGULAMIN KONKURSU  

„Teatrzyki dla dzieci” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Teatrzyki dla dzieci”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 
RedComm sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 17, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000279105, NIP 521-34-33-033 

1.2. Konkurs trwa w terminie od dnia 2 lipca 2022 roku do 5 listopada 2022 roku. 
1.3. Konkurs prowadzony będzie na terenie galerii handlowej w Galerii Łomianki, ul. Brukowa 25, 05-

092 Łomianki.  
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

2.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
2.1.1. Przyjść wraz z dzieckiem do Galerii Łomianki 

i minimum trzy razy wziąć udział w przedstawieniach teatralnych w różnych 
terminach spośród przedstawień odbywających się w dniach: 2 lipca; 6 sierpnia, 3 
września; 1 października; 5 listopada. Spektakle w każdym z wymienionych dni 
rozpoczynają się o godzinie: 13.00 i 16.00. 

2.1.2. Odebrać w Punkcie Konkursowym kartę zgłoszeniową i zebrać każdorazowe 
potwierdzenia uczestnictwa w spektaklu. Potwierdzenia w formie pieczątki na karcie 

zgłoszeniowej wydaje obsługa Punktu Konkursowego. Potwierdzenia oraz karty 
zgłoszeniowe wydawane są w dniu spektakli, w godzinach od 13:00 do 16:30.  

2.2. Potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach (pieczątki na kartach zgłoszeniowych) wydawane 
są wyłącznie w dni, w których prowadzone są przedstawienia teatralne i dotyczą tylko 
wydarzenia z dnia bieżącego. Obsługa Punktu Konkursowego nie będzie wydawała 
potwierdzeń uczestnictwa dotyczących spektakli, które odbywały się w innych dniach. 

2.3. W Konkursie jeden Uczestnik może na jedno dziecko dokonać maksymalnie jednego 
zgłoszenia. 

2.4. Jeśli Uczestnik chce zgłosić w Konkursie drugie dziecko powinien pobrać dla niego osobną 
kartę zgłoszeniową.  

2.5. Prawidłowe dokonanie przez czynności, o których mowa w ust 2.1. powyżej, jest 
równoznacznie ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.  

2.6. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
będące przedstawicielami ustawowymi albo opiekunami prawnymi małoletnich, których 
udział w warsztatach jest przedmiotem zgłoszenia (zwane dalej „Uczestnikami”).  

2.7. Zgłoszeń do konkursu nie mogą dokonywać pracownicy Organizatora, pracownicy Auchan 
Polska, najemcy lokali handlowych i usługowych znajdujących się w Galerii Łomianki, 
pracownicy sklepów oraz punktów usługowych i restauracji znajdujących się w Galerii 
Łomianki. 

2.8. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu będą nieważne  

i będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora. 
2.9. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, przewidzianych w 

niniejszym Regulaminie.  
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2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych 
danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do 

nagrody. 
 

3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY. WARUNKI RYWALIZACJI 
 

3.1. Aby otrzymać nagrodę w Konkrusie Uczestnik powinien: 
3.1.1. Zgłosić swój udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.1 
3.1.2. Jak najszybciej wraz z dzieckiem przedstawić w Punkcie Konkursowym potwierdzenia 

uczestnictwa w trzech przedstawieniach, aby otrzymać jedną z nagród 
wymienionych w punkcie 4.  

3.1.3. Obsługa Punktu Konkursowego będzie odznaczała fakt wydania nagród na kartach 
zgłoszeniowych, aby uniemożliwić ponowne ich wykorzystanie w Konkursie. 

3.1.4. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli nagród – lista i ilości nagród określona 
jest w punkcie 4.  

3.1.5. Nagrody w ramach Konkursu wydawane są w Punkcie Konkursowym w dniach: 3 
września; 1 października i 5 listopada w godzinach od 13:00 do 16:30. 

 
4. NAGRODY 

 
4.1. W Konkursie za trzy zebrane pieczątki potwierdzające udział w spektaklach, do zdobycia są 

następujące nagrody do wyboru:  
  Zestaw 110 eksperymentów – 25 sztuk 

  Eksperymenty dla malucha – 15 sztuk 
 
4.1 Liczba nagród dostępnych w Konkursie jest ograniczona – o przyznaniu nagród decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
 

 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 7 dni od dnia 5.11.2022. O zachowaniu 
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również 
dokładny opis i powód reklamacji.  

5.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem  
na kopercie „Konkurs: Teatrzyki dla dzieci”. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora. 

 
 

 
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
6.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 
119, s. 1).) 

6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych  
z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji  
z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom. 

6.3. Administratorem danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (ul. 
Polna 11, 00-633 Warszawa). Administrator danych osobowych przetwarza podane 
dobrowolnie dane osobowe w celu realizacji Konkursu zgodnie z jego Regulaminem. 
Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo do  
a) dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych; 
b) sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia; 
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 
d) ograniczenia przetwarzania; 
e) przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego 

administratora; 
f) sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych; 

6.5. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych 
kontaktowych: rodo@ceetrus.com 

6.6. Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (ul. Sabały 17, 02-174 Warszawa). 

 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych  

z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd. 
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 
7.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

galerialomianki.pl.  
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących 

po stronie Zwycięzcy.  
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia 

Konkursu na materiałach reklamowych-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w 
materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną 
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 
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