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Regulamin konkursu „Wiedza o iluzji” na event w Galerii Słonecznej w dniu 24.05.2013 

Bunker Studio, Radom 15.05.2013  

 

Regulamin	Konkursu	"Wiedza	o	iluzji"	

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu ("WIEDZA O ILUZJI") którego organizatorem jest Bunker 

Studio Agencja Reklamowa  Tomasz Mosionek z siedzibą w Radomiu, ul. Miła 17, NIP 948-113-04-41 
zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs zostaje przeprowadzony na zlecenie Poland Business Park XI Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. 
Grzybowskiej 5a wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
236449, kapitał zakładowy: 50 000, NIP: 525-23-47-243 zwanego Zleceniodawcą. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Galerii Słonecznej w Radomiu przy ul. Chrobrego 1 
(zwanej dalej Galerią), pod nazwą „WIEDZA O ILUZJI” w dniu 24 maj 2013. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym 
wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia. 

 
§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

 
1. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne spełniające warunek pełnoletniości, które w dniach  

i w godzinach trwania konkursu określonych w paragrafie 1 punkt 3 niniejszego regulaminu wypełnią 
prawidłowo kartę rejestracyjną do konkursu podając wszystkie niezbędne dane osobowe tj. imię, 
nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail nazywane dalej Uczestnikiem konkursu. 
Wypełnienie karty rejestracyjnej oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika konkursu o następującej treści: 

 
"Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu „WIEDZA O ILUZJI” dostępnym na 
www.galeriasloneczna.pl. Regulamin konkursu dostępny jest także w Punkcie Informacyjnym w Galerii 
Słonecznej w Radomiu. Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych 
w zakresie obejmującym: numer telefonu oraz adres e-mail, w celach marketingowych przez Poland 
Business Park XI sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z 
przeprowadzanym przez Poland Business Park XI sp. z o.o Konkursem. Oświadczam, że moja zgoda 
została udzielona dobrowolnie, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do 
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest spółka 
Poland Business Park XI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 5A, 00 - 132 
Warszawa. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Poland Business Park XI sp. z o.o. informacji 
handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. Nr 144 poz. 
1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną." 
 
Prawidłowo wypełniona karta rejestracyjna z podaniem wszystkich niezbędnych danych złożona  
w punkcie rejestrowania Uczestników Konkursu jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w 
Konkursie. 

 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz agencji reklamowych, 

public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących w ramach organizacji niniejszego 
Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których 
mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

3. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 
§3 
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Zasady Konkursu 

 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu będzie udzielenie wymaganej liczby poprawnych odpowiedzi  z zakresu 

wiedzy o szeroko pojętej magii i luzji na pytania zadawane przez prowadzącego konkurs. 
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie „Wiedza o iluzji” w dniu 24.05.2013: 

 
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wypełnienie karty rejestracyjnej i złożenie jej  

w punkcie rejestracji Uczestników Konkursu, mieszczącego się obok sceny głównej na I p. Galerii 
Słonecznej  
w godzinach od 15.00 do 17.30. 

b) Do udziału w Konkursie zarejestrowanych może zostać maksymalnie 20 uczestników. 
c) Każdemu Uczestnikowi konkursu zostanie przyznany podczas rejestracji numer startowy. 
d) Uczestnik konkursu musi stworzyć Drużynę składającą się z 2 lub 3 osób łącznie z Uczestnikiem 

konkursu. E. Uczestnik konkursu wyznacza Kapitana drużyny, który będzie udzielał odpowiedzi na 
pytania konkursowe zadawane przez prowadzącego Konkurs. 

e) Konkurs składał się będzie z dwóch etapów. 
f) W pierwszym etapie konkursu (Eliminacje ) o godz. 17.40 na scenę główną będą zapraszane 

Drużyny zgodnie z kolejnością numerów startowych (przyznanych podczas rejestracji) w grupach po 
cztery Drużyny.  

g) Drużyny uczestników konkursu, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie, ale nie pojawiły się na 
scenie po dwukrotnej próbie wywołania w odstępach 30 sekund przez prowadzącego konkurs tracą 
prawo do dalszego udziału w Konkursie. 

h) Z każdej grupy do finału zakwalifikowana zostanie jedna Drużyna. W sumie do finału 
zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 5 Drużyn. 

i) Przebieg eliminacji:  
a. Kapitan drużyny wybiera numer pytania z puli pytań będącej w posiadaniu prowadzącego 

konkurs. Informacja o liczbie pytań w puli zostanie podana na początku etapu 
eliminacyjnego. 

b. Prowadzący odczytuje Drużynie treść pytania 
c. Na konsultacje z drużyną i rozpoczęcie udzielania odpowiedzi Kapitan Drużyny ma 30 

sekund od momentu wypowiedzenia formuły „czas start” przez prowadzącego konkurs.  
d. Nie udzielenie odpowiedzi na pytanie lub podanie odpowiedzi błędnej eliminuje drużynę z 

konkursu. 
e. Serie pytań powtarzane są do czasu pozostania jednej drużyny. 
f. Do finału przechodzi drużyna, która pozostała po odpadnięciu trzech drużyn z grupy. Nie jest 

konieczne udzielenie poprawnej odpowiedzi. 
j) W drugim etapie Konkursu (Finał ) o godz. 19.30 na scenę główną będą zapraszane Drużyny 

zgodnie z kolejnością numerów startowych (przyznanych podczas rejestracji). 
k) Drużyny uczestników konkursu, które zostały zakwalifikowane do finału, ale nie pojawiły się na 

scenie po dwukrotnej próbie wywołania w odstępach 30 sekund przez prowadzącego konkurs tracą 
prawo do dalszego udziału w Konkursie. 

l) Skład Drużyny finałowej Uczestnika Konkursu może różnić się od składu Drużyny z etapu eliminacji. 
Drużyna musi składać się z 2 lub 3 osób łącznie z uczestnikiem konkursu. 

m) Przebieg finału: 
a. Kapitan drużyny wybiera numer pytania z puli pytań będącej w posiadaniu prowadzącego 

konkurs. Informacja o liczbie pytań w puli zostanie podana na początku etapu finałowego. 
b. Prowadzący odczytuje Drużynie treść pytania 
c. Na konsultacje z drużyną i rozpoczęcie udzielania odpowiedzi Kapitan Drużyny ma 60 

sekund od momentu wypowiedzenia formuły „czas start” przez prowadzącego konkurs. 
d. Nie udzielenie odpowiedzi na dwa pytania lub podanie błędnych odpowiedzi na dwa pytania 

eliminuje drużynę z konkursu. 
e. Serie pytań powtarzane są do czasu pozostania jednej drużyny.  
f. Drużyna, która pozostała jako ostatnia jest zwycięzcą konkursu, a Uczestnik konkursu 

wchodzący w jej skład jest upoważniony do odbioru Nagrody Głównej. 
n) Ogłoszenie wyników Konkursu i przekazanie nagrody zwycięzcy nastąpi bezpośrednio po 

zakończenia finału czyli wyłonieniu zwycięskiej drużyny. 
o) Nagrodą dla zwycięzcy będzie bon towarowy o wartości 500 zł. Bon towarowy nie jest towarem. Jest 

to jedynie dokument uprawniający do zakupu towarów. Wartość bonu towarowego określa kwota, za 
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którą jego posiadacz może nabyć dowolny towar w danym sklepie będącym Partnerem Konkursu. 
Wartość bonu jest wolna od podatku i nie podlega rozliczeniu przed Urzędem Skarbowym. 

3. W celu przekazania nagrody, zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać niezwłocznie po 
wyczytaniu przez prowadzącego Protokół odbioru bonu i podać w nim swoje dane osobowe niezbędne 
do przekazania nagrody: imię, nazwisko, adres, PESEL), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-
mail. 

4. Prowadzący Konkurs ma prawo do wykluczenia Uczestnika lub członka Drużyny z udziału w Konkursie 
(na każdym jego etapie) w przypadku uzasadnionego podejrzenia iż Uczestnik lub członek Drużyny 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, co może utrudniać prowadzenie 
konkursu. 

§ 4 

Nagrody w Konkursie 

 
1. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano bon towarowy o wartości 500 zł do zrealizowania w wybranych 

sklepach Partnerów Konkursu, określonych na bonie towarowym,  mieszczących się w Galerii 
Słonecznej w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2013. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie jest wydawana reszta z zakupów poniżej wartości 
bonów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień. 
4. Niezrealizowanie przez zwycięzcę Konkursu bonów towarowych w sklepach Partnerów Konkursu w 

nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2013 powoduje utratę ważności bonu oraz brak możliwości jego 
realizacji w terminie późniejszym. 

§ 5 

Odpowiedzialność organizatora i reklamacje 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać listem poleconym na adres 

Organizatora. 
3. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny 

opis i powód reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania 

przez Organizatora. 
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konkursu mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 24 czerwca 

2013 r. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie 

powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary, które Zwycięzca Konkursu nabył używając bonu 

towarowego. 
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. 
3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
4. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik 

konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu. 
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z 
niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne.  

 


