REGULAMIN KONKURSU PT. „PSZCZELA WYPRAWA”
W GALERII FOCUS MALL PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
(zwany dalej: „Regulaminem”)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs w Focus Mall Piotrków Trybunalski pt. „Pszczela wyprawa” (dalej: „Konkurs”) jest
działaniem promocyjnym, w ramach którego jego Uczestnicy mogą zdobyć Nagrody za prawidłowe
rozwiązanie zadania konkursowego na terenie Focus Mall Piotrków Trybunalski , na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie - realizowanym na terenie
Focus Mall Piotrków Trybunalski, (dalej: „Focus Mall Piotrków Trybunalski”), mieszczącej się przy
ul. Juliusza Słowackiego 123 (97- 300) w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Organizatorem Konkursu jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Kordeckiego 47 (kod pocztowy 60-144), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287294, kapitał zakładowy 1.100.000,00 złotych, NIP
7811808030 (zwana dalej: „Organizatorem Konkursu”).
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Konkurs prowadzony jest 1 czerwca 2021r. przy czym czas trwania Konkursu z uwzględnieniem
procesu wyłonienia Laureatów oraz procesu reklamacyjnego trwa od dnia 1 czerwca 2021r. do
dnia 29 czerwca 2021r.
II. DEFINICJE
1. Konto Konkursowe Uczestnika (Konto Konkursowe) – indywidualne, elektroniczne konto
Uczestnika Konkursu, na którym Uczestnik dokonuje rejestracji w Konkursie oraz rozwiązuje
Zadanie Konkursowe. Do Konta Konkursowego przypisany może być tylko jeden Uczestnik.
Uczestnik może założyć Konto Konkursowe za pośrednictwem strony internetowej
focusmall.cowulubzyczy.pl, zgodnie z punktem IV ust. 1 Regulaminu Konkursu.
2. Mapa Konkursowa – broszura informacyjna dotycząca zadania Konkursowego, wskazująca
lokalizację unikalnych kodów, których zeskanowanie na Koncie Konkursowym jest niezbędne do
prawidłowego rozwiązania Zadania Konkursowego. Wzór Mapy Konkursowej stanowi załącznik nr
2 Regulaminu.
3. Punkt Obsługi Promocji – stoisko promocyjne, w którym Uczestnik może odebrać Mapę
Konkursową. Punkt Obsługi Promocji (dalej: POP) zlokalizowany na poziomie 0 obok sklepów H&M
i Lavard, czynny jest 01.06.2021 r. w godzinach od 12:00 do 20:00. POP obsługiwany jest przez
pracownika Konkursu (dalej: Hostessa). Organizator zastrzega, iż w godzinach funkcjonowania POP
są przewidziane dwie przerwy techniczne dziennie, a ta informacja będzie wskazana w POP.
4. Nagrody – nagrody przewidziane w Konkursie. Pełną listę Nagród stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
III. UCZESTNICY KONKURSU
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1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca
zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w

niniejszym Regulaminie, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z
systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego udziału
w Konkursie:
a) mieć do dyspozycji podczas rejestracji do Konkursu smartfona lub tablet (z dostępem do
Internetu);
b) posiadać odpowiednią prędkość łącza;

3.
a)

b)

Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych powyżej może prowadzić do
niemożności udziału w Konkursie.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
właściciele oraz pracownicy: Organizatora, podwykonawców Organizatora, właściciela i zarządcy
Focus Mall Piotrków Trybunalski oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, jak również Administracji Focus Mall Piotrków
Trybunalski oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami
najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:̨ małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o
dzieło, umowy zlecenia);
osoby prawne, nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające
w ich imieniu i dokonujące na rzecz takich podmiotów zakupu towarów i usług na terenie Focus
Mall Piotrków Trybunalski.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursu jest:
1.1. Zgłoszenie się do POP w dniu 1.06.2021 r w godz. 12:00 - 19:30 w celu pobrania Mapy
Konkursowej;
1.2. Rejestracja Uczestnika w Konkursie odbywa się samodzielnie na smartfonie lub tablecie
Uczestnika, za pośrednictwem strony internetowej focusmall.cowulubzyczy.pl i możliwa jest w
dniu 1 czerwca 2021 r. w godz. 12:00 – 19:45, i polega na stworzeniu Konta Konkursowego
Uczestnika poprzez wcześniejsze:
a) podanie następujących danych: imię, nazwisko, numeru telefonu, adres email;
b) potwierdzenie dobrowolnych, ale niezbędnych do udziału w Konkursu zgód i oświadczeń:
- Oświadczenie o ukończeniu 18 lat;
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz wydania Nagród;
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz akceptacją jego warunków;
- Oświadczenie o tym, że Uczestnik spełnia warunek z punktu III Regulaminu Konkursu;
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Wskazane oświadczenia oraz wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, są dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w
związku z udziałem w Konkursie tego Uczestnika; komunikacja na podstawie podanych przez
Uczestnika Konkursu danych będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w
Konkursu i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
1.3. Rozwiązanie Zadania Konkursowego - odbywa się samodzielnie na smartfonie Uczestnika, za
pośrednictwem strony internetowej focusmall.cowulubzyczy.pl, po uprzednim zarejestrowaniu
się w Konkursie i możliwe jest w dniu 1 czerwca 2021 r. w godz. 12:00 – 21:00. Zadanie
Konkursowe polega na zlokalizowaniu i zarejestrowaniu na swoim smartfonie wszystkich 15
(piętnastu) unikalnych kodów QR, których lokalizacja wskazana jest na Mapie Konkursowej (kody
QR mają postać naklejek przyklejonych na podłodze bądź ścianach – przykład naklejki w załączniku
nr 3 oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Twoim zdaniem należy chronić pszczoły”
(maksymalna ilość znaków wynosi 1000 (tysiąc) znaków). Ze wszystkich prawidłowych rozwiązań
Zadania Konkursowego Organizator z pośrednictwem Komisji Konkursowej (dalej: Komisja) wyłoni
3 (trzech) Laureatów Nagród, przyznając odpowiednio Nagrody I, II oraz III stopnia, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 Regulaminu. Przy wyłonieniu Laureatów Nagród brane będą prawidłowo
wykonane Zadanie Konkursowe oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie Konkursowe.
2.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie rejestracji
w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie Zgłoszeń podając nieprawidłowe dane, jednakże
Organizator dopuszcza rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika w udziale z osobą
niepełnoletnią.
3. W Konkursie uczestniczą wszystkie rejestracje dokonane zgodnie z Regulaminem.
4. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie jednym numerem telefonu. Zgłoszenie tego samego
Uczestnika do Konkursu z wykorzystaniem innego numeru telefonu jest nieważne i upoważnia
Organizatora do niewydania Nagrody Uczestnikowi.
Dany numer telefonu jest traktowany w Konkursu jako identyfikator Uczestnika.
Jeden Uczestnik uprawniony jest do jednokrotnego rozwiązania zadania Konkursowego.
Organizator uwzględnia przy wyłonieniu Laureatów Nagród pierwsze rozwiązanie Zadania
Konkursowego danego Uczestnika. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego
odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.
5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody ani do wymiany Nagrody na
Nagrodę innego rodzaju.
6. W trakcie trwania Konkursu Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na
osoby trzecie. Po odebraniu wygranej w Konkursie Laureat może przekazać swoją Nagrodę osobie
trzeciej.
7. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019 poz.1387) poz.). Organizator pobierze (potrącając
nagrodę finansową dodaną od każdej Nagrody Laureata 10 % wartości Nagrody tytułem
zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1. ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Organizator przekaże należne podatki od nagród w Konkursie do
właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu,
w którym wydano wygran.
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8. W przypadku kiedy do Konkursu zostanie zgłoszonych mniej prawidłowych rejestracji w Konkursie
niż przewidzianych w Regulaminie Konkursu Nagród, Komisja przyzna tyle Nagród, ile
prawidłowych rozwiązań Zadania Konkursowego.
9. Nieprzyznane Nagrody w Konkursie i nieodebrane w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu
pozostają do dyspozycji Organizatora.
V. PRZYZNANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1.

Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad
prawidłowością organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.

2.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi najpóźniej 8.06.2021 r.
Komisja zweryfikuje prawidłowość rejestracji w Konkursie, podsumuje odpowiedzi Uczestników
na pytanie Konkursowe przyzna Nagrody.
Z prac związanych z rozstrzygnięciem Konkursu i przyznaniem Nagród Komisja Konkursowa
będzie sporządzać Protokoły.
Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią Protokołu z rozstrzygnięcia Konkursu w
siedzibie Organizatora w terminie od 08.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

3.
4.
5.

6.

7.

Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w Konkursie za pomocą wiadomość sms, lub
telefonicznie wysłanej na numer telefonu wskazany podczas rejestracji, najpóźniej 08.06.2021 r.
w godz. 12:00 – 17:00.
Nagrody wydawane są w terminie od 09.06.2021 r. do 18.06.2021 r. od poniedziałku do piątku
w godz. 12:00-19:00, uwzględniając przerwę od godz. 15.30 – 16.00 w Punkcie Informacyjnym
Centrum Handlowego Laureat jest zobowiązany odebrać Nagrodę osobiście, okazując dowód
potwierdzającego tożsamość Laureata i podpisując protokół odbioru Nagrody.
Nagrody niewydane, nieodebrane w terminie określonym Regulaminem Konkursu pozostają
do dyspozycji Organizatora.

VI. REKLAMACJE
1.
2.

3.

4.

5.

Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Konkursu począwszy od
dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 15 czerwca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@expansja.pl z dopiskiem „Focus
Mall – Konkurs Pszczela Wyprawa”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (w zależności od
tego co zostało podane podczas rejestracji) dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść
żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.
Organizator Konkursu poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres
wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie
jej rozpatrzenia, ale nie później niż do 29 czerwca 2021 r.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
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VII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych w ogólności jest Piotrków Property sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy: 00-549) ul. Piękna 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000404550, NIP: 7010327781, REGON: 145915081 (zwanym dalej: „Administratorem”), w
stosunku do wszelkiego przetwarzania danych osobowych tj.: zbierania, utrwalania,
organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania, lub modyfikowania, pobierania,
usuwania, niszczenia w zakresie organizowanego Promocji Administratorem pozostaje
Organizator Promocji (dalej: „Procesor”).
2.
a)

b)

Administrator danych osobowych informują, że:
pozyskane dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Promocji,
tj. w celu rejestracji w Promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody,
wydania Nagrody, ewentualnej procedury reklamacyjnej.
Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Promocji na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
PODMIOT

DANE OSOBOWE

Uczestnik ,który
odebrał nagrodę w
Konkursu

•

Imię i nazwisko

•

Numer telefonu

•

Adres e-mail

Uczestnik, który
złożył reklamację

•

Imię i nazwisko

•

Numer telefonu

•

Adres e-mail

•

Adres

CEL

PODSTAWA

OKRES RETENCJI*

Wydanie
nagrody

Realizacja obowiązku
prawnego polegającego
na celach podatkowych

Czas wymagany
Przepisami
właściwych ustaw

Rozpatrzenie
reklamacji

Uzasadniony interes
Administratora w
udzielaniu odpowiedzi
na złożoną reklamację

Czas niezbędny do
obsługi reklamacji

Uczestnictwo
w Konkursie

Regulamin Konkursu

Czas wymagany
Przepisami

korespondencyjny
Uczestnik
Konkursu

•

Imię i nazwisko

•

Numer telefonu

•

Adres e-mail

właściwych ustaw

* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub
ochrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
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3.
4.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do
wzięcia udziału w Konkursie.
Administrator wskazane powyżej dane powierzy do przetwarzania Procesorowi na podstawie

zawartej z nimi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Z Procesorem można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@expansja.pl.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar
EOG.
6. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o
uzasadniony interes Administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie
danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie, przy czym Uczestnik przed wycofaniem
danych osobowych zobowiązany jest oddać wszystkie Nagrody odebrane w Konkursie. Każda
osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7.

8.
9.

powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania
danych osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej Procesora: kontakt@expansja.pl oraz drogą pisemną na adres Administratora.
Dane Uczestników będą usuwane po zakończeniu Konkursu, w najbliższym możliwym terminie
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
10. W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonej Konkursu Uczestnikom
przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
c) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych;
d)

e)

prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Procesora:
Expansja Advertising Sp. z o.o., 60-144 Poznań, ul. Kordeckiego 47, adres e-mail:
kontakt@expansja.pl;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,
w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

VIII. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAGROŻENIA
ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z INTERNETU
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1. Udostępniając Uczestnikowi Konto Konkursowe - Administrator świadczy usługi drogą
elektroniczną w zakresie wynikającym z funkcjonalności Konta Konkursowego. W momencie
rejestracji Uczestnika na Koncie Konkursowym dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej focusmall.cowulubzyczy.pl. Umowa
zawarta jest na czas trwania Konkursu wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z
tego Konkursu.
2. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać umowę (odstąpić od umowy) świadczenia usług za
pośrednictwem strony internetowej focusmall.cowulubzyczy.pl i zrezygnować z udziału w
Konkursie – postępując zgodnie z Punktem IX ust. 1 poniżej. Likwidacja przez Uczestnika Konta
Konkursowego – jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
i rezygnacją z udziału w Konkursie – ze strony Uczestnika.
3. Uczestnik zobowiązany jest do niewykorzystania jakichkolwiek treści i usług do celów niezgodnych
z prawem, z normami obyczajowym i etycznymi.
4. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek treści czy materiałów, w tym jakichkolwiek zdjęć, które
zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe, inne opisy powszechnie
uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź
dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc
czy dyskryminację.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasała do Konta Konkursowego, jak
również chronić swoje Konto Konkursowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
6. Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z
systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego udziału
w Konkursie:
a. mieć do dyspozycji kompatybilne urządzenie;
b. mieć dostęp do Internetu;
c. posiadać odpowiednią prędkość łącza;
d. mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.
7. Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych powyżej (w szczególności
nieprawidłowa konfiguracja komputera lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności
udziału W Konkursie.
8. Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze
szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.
IX. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU
1. Uczestnik może w każdym czasie – bez ponoszenia kosztów – zrezygnować z uczestnictwa
w Konkursu. Uczestnik zgłasza chęć zakończenia uczestnictwa wiadomością na adres e-mail:
kontakt@expansja.pl.
2. Organizator Konkursu może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Konkursu w każdym czasie
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony Uczestnika, które mogą być uznane jako
postępowanie niezgodne z prawem lub Regulaminem w trakcie trwania Konkursu, w szczególności
podawania się za inną osobę. Uczestnik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu, w stosownym
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komunikacie drogą SMS na numer telefonu wskazany podczas rejestracji w Konkursu. W przypadku
wypowiedzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie Konto Konkursowe Uczestnika zostaje
zlikwidowane.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe
sądy powszechne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Punkcie Obsługi Konkursu w godzinach jego funkcjonowania,
w siedzibie Organizatora Konkursu, oraz w Biurze Dyrekcji Focus Mall Piotrków Trybunalski od
1.06.2021 r. do 29.06.2021 r. Regulamin Konkursu na pisemną prośbę Uczestnika zostanie
przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

Piotrków Trybunalski, dnia 1 czerwca 2021 r.
ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Lista Nagród w Konkursie:
Nagroda I Stopnia - nagroda w postaci walizki jeżdżącej TRUNKI o wartości 258,30 zł brutto, do
Nagrody dodana jest nagroda finansowa o wartości 29 zł brutto
Nagroda II Stopnia - nagroda w postaci walizki Wittchen o wartości 233,70,30 zł brutto, do Nagrody
dodana jest nagroda finansowa o wartości 26 zł brutto
Nagroda III Stopnia - nagroda w postaci gry HONEY CUMBS o wartości 86,10 zł brutto, do Nagrody
dodana jest nagroda finansowa o wartości 10 zł brutto

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wzór Mapy Konkursowej
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
Wzór QR KODU

10

