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Regulamin wydarzenia „Odjazdowe lato!” w C.H. Forum w Gliwicach i Konkursu „Odjazdowe 

lato! Odjedź swoim rowerem!” 

1.08.2022 – 8.08.2022 r. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu (zwanym dalej „Wydarzeniem”) 

oraz zasady przeprowadzenia Konkursu „Odjazdowe lato! Odjedź swoim rowerem!” (zwanym dalej 

„Konkursem”).  

2. Organizatorem Wydarzenia i Konkursu jest „GOLDEN ROCKET Agency Dawid Prymas, z siedzibą: 

ul. Jagiellońska 1, 41-902 Bytom, wpisanym do CEIDG o numerze NIP: 6262701008, REGON: 

366799034, adres e-mail: kontakt@goldenrocket.pl (zwanym dalej: „Organizator”). 

3. Wydarzenie i Konkurs organizowane jest na zlecenie Forum Gliwice Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach; adres ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy Krajowego 

rejestru Sądowego pod numerem 0000168885, REGON 278076677, NIP 6312382144 (zwanym dalej: 

Zleceniodawca).  

4. Wydarzenie i Konkurs odbywa się na terenie C.H. Forum mieszczącego się przy ulicy Lipowej 1 (44-

100) w Gliwicach, scena główna. 

5. Wydarzenie odbywa się w dniach od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2022 r. 

6. Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: Uczestnik) może być osoba spełniająca warunki uczestnictwa, 

określone w §2 Regulaminu. 

8. W ramach Wydarzenia organizowane jest Tropikalna Strefa – bar plażowy wraz z palmami, atrakcja 

– rower do blendowania owoców, Konkurs z nagrodami głównymi oraz nagrody za zakupy – gadżety 

plażowe. 

9. Udział w Wydarzeniu oznacza zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

10. W trakcie trwania Wydarzenia może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub 

filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Wydarzeniu.  

11. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża Zleceniodawcy i Organizatorowi nieodpłatną zgodę 

na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego podczas 

Wydarzenia dla celów promocyjnych Zleceniodawcy i  Organizatora w związku z organizacją i 

prowadzeniem Wydarzenia na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, 

rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, 

zamieszczanie w materiałach, publikacjach prasowych w formie elektronicznej i pisemnej, raportach 

oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora lub z jego 
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udziałem, w tym w szczególności poprzez social media: Facebook, Instagram, strony internetowe 

Organizatora oraz YouTube. 

 

§ 2 

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 

1. Wydarzenie skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób, którzy dokonali zakupu na terenie 

C.H. Forum – Zleceniodawcy, w dniach od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2022 r., a udział w nim jest 

nieodpłatny. 

2. Osoby, które wezmą udział w Wydarzeniu, zwane są „Uczestnikami”. 

3. Wydarzenie jest częściowo ograniczone ze względu na liczbę Uczestników, szczególnie w części 

dotyczącej korzystania z atrakcji – roweru do blendowania owoców, w przestrzeni sceny głównej C.H. 

Forum. W ciągu jednej godziny wyprodukować sok na rowerze do blendowania owoców może 

maksymalnie 25 osób.  

4. Udział w Wydarzeniu nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w zakresie zapisu do 

udziału.  

5. O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność przyjścia, limity osób uczestniczących w  Wydarzeniu 

ustalają Organizator. 

6. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą brać udział w Wydarzeniu wyłącznie pod stałą, bezpośrednią 

opieką i nadzorem swoich Opiekunów, Opiekunowie zobowiązani są uczestniczyć w Wydarzeniu wraz 

z dziećmi przez cały okres trwania Wydarzenia. Za szkody na osobach i mieniu spowodowane przez 

dzieci odpowiadają ich Opiekunowie. 

7. Młodzież niepełnoletnia, powyżej 15 roku życia może uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie, za 

zgodą Opiekuna.  

8. W czasie Wydarzenia Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym 

przez hostessy oraz Organizatora, a także Ochronę C.H. Forum Gliwice. 

9. Organizator nie odpowiada za zniszczenia mienia należącego do Uczestnika w trakcie trwania 

Wydarzenia oraz uszczerbki na zdrowiu wynikające z braku zachowania zasad bezpieczeństwa i 

stosowania się do poleceń Organizatora przez Uczestnika.  

10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Wydarzenia może on zostać 

obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

11. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Wydarzeniu oraz do 

wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z 

Regulaminem lub nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie. 

12. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie trwania 

pandemii COVID-19 obowiązujących w Centrum Handlowym – Zleceniodawcy. 
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§ 3 

OPIS WYDARZENIA 

1. „Odjazdowe lato!” to Wydarzenie obejmujące inscenizację Tropikalnej Strefy wraz z atrakcją – 

rowerem do blendowania owoców oraz miejscem do siedzenia i punktem rejestracji paragonów na 

terenie C.H. Forum w Gliwicach scena główna.  

2. Podczas Wydarzenia zostanie przeprowadzony Konkurs, szerzej opisany w § 4 

3. Wydarzenie odbywa się w dniach od 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 sierpnia 2022 r.  na scenie głównej C.H. 

Forum w Gliwicach, rozpoczyna się 1-6 sierpnia i 8 sierpnia o godz. 13.00 i kończy o 19:00. 

4. W dniu 8 sierpnia 2022 r. odbędzie się dodatkowo rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród 

głównych w Konkursie, o czym szerzej w § 4.  

5. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy mogą skorzystać z możliwości: 

a)  zblendowania owoców na rowerze do blendowania owoców, po wcześniejszym dokonaniu 

zakupów w dniach od 1 sierpnia do 8 sierpnia na terenie C.H. Forum, na kwotę minimum 50 zł na 

jednym paragonie.  

b) wzięcia udziału w Konkursie, którego szczegóły zostały przedstawione w Regulaminie 

Wydarzenia w § 4. 

c) odebrania nagród w konkursie – gadżetów letnich, za zakupy, za wskazane kwoty na określonej 

liczbie paragonów. Warunkiem otrzymania prezentu jest dokonanie rejestracji paragonu w Punkcie 

Akcji w liczbie i o wartości określonej w poniższej tabeli: 

 

Data Maksymalna liczba 

paragonów 

Wymagana wartość 

łączna paragonów 

Łączna pula nagród 

dziennie w konkursie 

4.08.2022 2 150 pln 150 sztuk 

5.08.2022 2 150 pln 150 sztuk 

6.08.2022 2 150 pln 150 sztuk 

8.08.2022 2 150 pln 150 sztuk 

 

Rodzaj nagrody Ilość Wartość nagrody 

brutto  

Zestaw: kosmetyczka + worek 200 28 pln 

Torba termiczna 200 29 pln 

Ręcznik chłodzący 200 40 pln 
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W wyznaczone przez Organizatora i C.H. Forum w Gliwicach dni dostępne będą różne nagrody – 

gadżety letnie, określone w powyższej tabeli oraz na stronie www.forumgliwice.pl i mediach 

społecznościowych C.H. Forum w Gliwicach, jak również bezpośrednio w Punkcie Akcji.  

d) Po zarejestrowaniu określonych niniejszym Regulaminem paragonów, jednocześnie i jednorazowo 

Uczestnik może: 

a. zblendować owoce na rowerze do blendowania owoców i zgłosić się do konkursu, gdy na 

jednym paragonie dokonał zakupu na terenie C.H. Forum w dniach 1-8.08.2022 r., na kwotę 

minimum 200 zł. 

b. odebrać nagrodę – gadżet letni, gdy na maksymalnie dwóch paragonach dokonał zakupu na 

terenie C.H. Forum w dniach 4-8.08.2022 r., na zasadach opisanych w powyższej tabeli – 

pkt. 3, i zgłosić się do konkursu, gdy dokona zakupu za min. 200 zł na jednym paragonie. 

Uczestnik powinien dokonać zakupu za min. 350 zł na maksymalnie 3 paragonach, by ich 

suma pozwalała na odebranie nagrody – letni gadżet oraz wzięcia udziału w konkursie.  

6. Uczestnik podczas Wydarzenia oraz korzystania z atrakcji, odebrania nagród – gadżetów letnich, 

oraz wzięcia udziału w konkursie, może wykorzystać jednorazowo jeden paragon lub paragony – 

zgodnie z powyższymi zapisami Regulaminu.  

7. Uczestnik podczas Wydarzenia może odebrać maksymalnie 2 rodzaje nagród dostępnych a akcji.  

8. Każdy z zarejestrowanych paragonów będzie indywidualnie znakowany przez hostessy w Punkcie 

Akcji – Tropikalna Strefa na scenie głównej C.H. Forum – Zleceniodawcy. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody – gadżet letni, jeżeli uzna, że 

Uczestnik nie spełniła wymogów niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 

KONKURS „ODJAZDOWE LATO! ODJEDŹ SWOIM ROWEREM!” 

1. Niniejszy ustęp Regulaminu określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Odjazdowe lato! Odjedź 

swoim rowerem!”.  

2. Organizatorem Konkursu jest GOLDEN ROCKET Agency Dawid Prymas, z siedzibą: ul. 

Jagiellońska 1, 41-902 Bytom, wpisanym do CEIDG o numerze NIP 6262701008, REGON 

366799034, adres e-mail: kontakt@goldenrocket.pl (zwanym dalej: „Organizator”). 

3. Konkurs jest organizowany podczas Wydarzenia, na ternie C.H. Forum mieszczącego się przy ulicy 

Lipowej 1 (44-100) w Gliwicach.  

4. Konkurs odbywa się w terminie od 1 do 8 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 

od 1 sierpnia 2022 r. od godziny 13 do godziny 19.00, 2, 3, 4, 5, 6 sierpnia 2022 r. od godziny 13 do 

godziny 19.00 oraz 8 sierpnia 2022 r. od godziny 13.00 do godziny 17.00. W trakcie Wydarzenia 

Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie. 
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5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału 

zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.  

6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej ani gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

 

A. UCZESTNIK KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. A pkt. 3 i 4. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej 

udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany 

jest do czynności wymienionych w pkt. 6.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Handlowej, 

pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży, pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z 

akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunku uprawniającego go do 

udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu, który wygra, czyli zostanie jednym ze zwycięzców zobowiązany jest do 

osobistego odbioru nagrody i podpisania potwierdzenia odbioru i innych wymaganych dokumentów 

przez Organizatora. Odpowiedni formularz dostępny będzie u Organizatora, podczas wydawania 

nagród dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 19.00. 

 

B. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a.  dokonać zakupu na terenie C.H. Forum w Gliwicach w okresie od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2022 

r. w kwocie minimalnie 200 zł na jednym paragonie, 

b. zarejestrować paragon w punkcie rejestracji paragonów – Punkt Akcji, na terenie C.H. Forum 

w okresie 1 sierpnia do 8 sierpnia 2022 r. 1,2,3,4,5,6 sierpnia 2022 r. w godzinach od 13-19.00. 

8 sierpnia 20222 r. w godzinach 13.00 – 16.45. 8 sierpnia 2022 r. wrzucenie formularza 

konkursowego do urny do godziny 17.00. 

c. wypełnić formularz konkursowy prawdziwymi danymi osobowymi, odpowiedzią na 

przedstawione zagadnienie oraz dołączonym załącznikiem  – Oświadczenie i Klauzula 

informacyjna.  

d. Klient może wielokrotnie brać udział w akcji, jeśli przedstawi kolejny paragon. 
e. Wszystkie wskazane czynności należy dokonać do 8 sierpnia 2022 r. do godziny 17.00.  
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2. Konkurs polega na wypełnieniu pytania otwartego. Odpowiedź na pytanie otwarte polega na 

dokończeniu wyrażenia „Moim nowym rowerem pojadę …”, w sposób artystyczny, kreatywny, 

poprawny stylistycznie.  

3. Nagrodzone zostaną 3 osoby, które w sposób najbardziej kreatywny odpowiedzą na pytanie otwarte.  

C.  

D. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Komisja konkursowa obejmuje dwie osoby wyznaczone przez Organizatora, które 

będą dokonywały ocen zgłoszonych prac konkursowych. Decyzji Komisji konkursowej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Wybór zwycięzców nastąpi 8 sierpnia 2022 r. od 

godz. 17.05 do 18.15. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi tego samego dnia, 8.08.2022 r. o godz. 18.30.  

2. Zwycięzca pierwszego miejsca, to osoba, której odpowiedź na pytanie otwarte będzie najbardziej 

kreatywna, otrzyma nagrodę rzeczową – rower Romet Gazela 1 o wartości 1499 zł brutto. 

3. Zwycięzca drugiego miejsca, to osoba, której odpowiedź na pytanie otwarte będzie bardzo 

kreatywna, otrzyma nagrodę rzeczową – hulajnogę Coolside o wartości 599 zł brutto. 

4. Zwycięzca trzeciego miejsca, to osoba, której odpowiedź na pytanie otwarte będzie kreatywne, 

otrzyma Nagrodę –  zestawy akcesoriów rowerowych dla dwojga: kask Bats, zapięcie Colt, lampkę 

rowerową: oświetlenie Martes. 

5. Właścicielem nagród jest Organizator, który dokonuje ich przekazania na rzecz Uczestników – 

wskazanych przez Komisję Konkursową wygranych, w imieniu własnym. Nagroda zostanie wydana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. „Wartość jednej nagrody nie 

przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. 

zmianami). 

6. Spis nagród w Konkursie: 

Miejsce Nagroda 
Maksymalna liczba 

paragonów 

Ilość 

nagród 

Wartość 

nagrody 

brutto 

I miejsce Rower Romet Gazela 1 1 1 1499 zł 

II miejsce Hulajnoga Coolside 1 1 599 zł 

III miejsce 

Zestaw akcesoriów 

rowerowych: 

- 2x kask Bats 

- 2x zapięcie Colt 

- 2x lampka: oświetlenie 

Martes 

1 1 
240 zł 

brutto 
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E. ODBIÓR NAGRÓD 

1. Wskazanie zwycięzców i przekazanie im nagród odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 r. o godz. 

18.30 na terenie C.H. Forum w Gliwicach na scenie głównej w Punkcie Akcji - Tropikalnej Strefie. 

Wszyscy Uczestnicy Konkursu powinni stawić się w na terenie C.H. Forum w Gliwicach na scenie 

głównej w Punkcie Akcji i Tropikalnej Strefie o godz. 18.30, by poznać zwycięzców i odebrać 

nagrody. Wtedy też odbędzie się wręczenie nagród oraz załatwienie wszelkich formalności – 

potwierdzenie odbioru nagrody. Brak wypełnienia opisanych warunków, będzie skutkować́ 

przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź 

przepadkiem. 

2. Warunkiem wydania Nagrody Uczestnikowi, który wygrał Konkurs jest podpisanie przez 

zwycięzcę protokołu przekazania Nagrody.  

3. Niezachowanie terminu wskazanego w pkt.1 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych 

danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia nagród skutkują utratą praw 

do nich, a nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, 

z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zmiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody 

rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie.  

 

F. PRAWA AUTORSKIE 

1. Przekazanie formularza konkursowego – wrzucenie wypełnionego zgłoszenia konkursowego do 

dedykowanej urny, znajdującej się w Punkcie Akcji i  Tropikalnej Strefie, oznacza udzielenie 

Organizatorowi i C.H. Forum w Gliwicach zgody na korzystanie z formularza konkursowego przez 

Organizatora na okres trwania Konkursu i bezterminowo po jego zakończeniu, bez ograniczeń 

terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie 

w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku i Instagramie, 

wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, 

nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. 

2. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi 

Organizator nabywa własność nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych od Zwycięzców, w tym 

majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń konkursowych. 

3. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego 

przez Organizatora i podmioty, na które przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń 

konkursowych. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych zgłoszeń konkursowych 

stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na 

rozporządza- nie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i 
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podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych zgłoszeń 

konkursowych. 

4. Organizator ani podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie prawa 

autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, nie są zobowiązane do 

rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych. 

 

G. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Golden Rocket 

Agency Dawid Prymas, 41-902 Bytom, ul. Jagiellońska 1, zwany dalej Administrator. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych). 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane 

osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia.  

Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni o podanie niezbędnych dla 

Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania 

Nagrody oraz do 

realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak 

wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który 

zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i 

rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania 

danych osobowych w celach marketingowych). 

7. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa 

podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w 

Konkursie. 
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8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami 

prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

H. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu 

pisemnie na adres e-mail: kontakt@goldenrocekt.pl 

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez 

Komisję powołaną przez Organizatora. 

3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji 

następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres Uczestnika oraz powody 

reklamacji. 

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w 

reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika. 

 

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego 

postanowienia. 

2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej https://forumgliwice.pl/.  

3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że 

taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 

5. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r. do dnia zakończenia Konkursu – 8 sierpnia 2022 

r. do godziny 19.00 oraz do dnia zakończenia wszelkich czynności związanych z procesem 

reklamacji.  

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Jeżeli Uczestnik Wydarzenia ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Wydarzenia i Konkursu 

może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: 
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kontakt@goldenrocket.pl lub w formie pisemnej na adres Biuro Administracji Forum Gliwice Sp z o.o. 

ul. Lipowa 1, 40-100 Gliwice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.  

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.forumgliwice.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku 

czynności. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy 

praw nabytych Uczestnika Warsztatów. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

§ 6 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie uczestnika lub przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego 
w zakresie akceptacji regulaminu i zgody na przetwarzanie danych,  

2. Klauzula informacyjna (RODO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


