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REGULAMIN KONKURSU 

„ Zbieramy kilometry”  

w Centrum Handlowym Atrium Kasztanowa. 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa  

w Konkursie pod nazwą „Zbieramy kilometry”. 

(zwanym dalej „Konkursem”). 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Konkursu „Zbieramy kilometry” 

 jest Agencja Marketingowa X5 Productions Sp. z o.o. z siedzibą 

 w Bydgoszczy (85-502), ul. Ludwikowo 1G (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Zbieramy kilometry” na terenie Centrum 

Handlowego Atrium Kasztanowa   

(al. Powstańców Wlkp. 99, 64-920 Piła ).  

1.3. Czas trwania Konkursu: 26.03.-02.04.2022r. w godzinach od 11.00  

do 19.00. 

1.4. Fundatorem nagród w Konkursie jest właściciel Atrium Kasztanowa w Pile, Manhattan 

Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.Ostrobramska 75C, 04-

175, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 213386, numer NIP: 7781418814, numer 

REGON: 634591935  (zwany dalej „Fundatorem”). 

 

§2 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

2.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania (tj. 26.03.-

02.04.2022r) Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w 

formularzu zgłoszeniowym przez Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa („ATRIUM”) dla  celów 

marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera oraz ofert promocji ATRIUM lub jej 

partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz informacji o wydarzeniach 

organizowanych, współorganizowanych lub sponsorowanych przez ATRIUM lub jej 

partnerów handlowych w centrach  handlowych ATRIUM za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w tym na  wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.  

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) zgłoszenie się na stanowisko Konkursowe w celu przekazania danych osobowych 
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wykorzystanych do celów marketingowych wysyłanych drogą mailową. 

b) podanie danych osobowych:  

* Numer telefonu  

* Adres mailowy Uczestnika  

2.3. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do udziału w 

Konkursie. 

2.4. Dane osobowe mogą zostać zarejestrowane tylko jeden raz.  

2.5.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z 

Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, 

uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub 

godzące w dobra innych osób itp. W przypadku takich działań lub uzasadnionego 

podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań – Organizator Konkursu ma prawo 

wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.  

2.6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła  

18 lat. 

2.7. Konkurs polega na uzyskaniu największej ilości przejechanych kilometrów w ciągu 

jednej godziny danego dnia na rowerze stacjonarnym znajdującym się na stanowisku 

konkursowym w Atrium Kasztanowa w Pile. 

2.8. Jeden Uczestnik ma prawo udziału tylko dwa razy w ciągu dnia trwania konkursu.  

2.9. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Dnia, jednak może brać udział w 

konkursie każdego dnia walcząc o Nagrodę Główną. W takim przypadku wyniki będą 

zapisywane i brane pod uwagę tylko podczas wyłaniania zwycięzcy Nagrody Głównej. 

2.9.1. Każdy Uczestnik rejestrując udział w Konkursie otrzyma konto powiązane z podanym 

przez niego numerem telefonu, na którym będą gromadzone zarejestrowane przez niego 

wyniki. Jeden numer telefonu to jedno konto. W przypadku zagubienia, sprzedania telefonu 

itp., lub podania błędnego numeru zgromadzone punkty przepadają i nie można ich 

przenieść na inny numer telefonu. 

 

§3 

NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

3.1. W ramach Konkursu, w dniu jego trwania, wyłonionych zostanie 7 Zwycięzców. 

       Uczestnik, który uzyska największą ilość przejechanych kilometrów w ciągu całego 

okresu trwania Konkursu i 6 Uczestników, którzy uzyskają największą ilość przejechanych 

kilometrów w poszczególnych dniach trwania Konkursu. 

3.2. W Konkursie przewidziano: 7 nagród: 



3 
 

     - 6x Nagroda Dnia  

     - 1x Nagroda Główna. 

3.3. Nagrody do wydania w ramach konkursu: 

-  Nagrodą Dnia jest 1 karta podarunkowa o wartości 100zł do wykorzystania u 

   jednego z Najemców Atrium Kasztanowa 

- Nagrodą Główną jest zestaw 3 kart podarunkowych o wartości 100 zł do 

   wykorzystania u 3 różnych Najemców Atrium Kasztanowa. 

3.4. Weryfikacja prawa do nagrody głównej będzie prowadzona w następujący sposób:  

a) Codziennie w godz. 11.00-19.00 hostessa  po spełnieniu przez uczestnika warunków  

opisanych w paragrafie 2.1 elektronicznie rejestruje do systemu wyniki uzyskiwane 

 przez Uczestników Konkursu. 

b) wyniki z poszczególnych dni a także wyniki z całego tygodnia system wygeneruje 

automatycznie zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.   

c) system każdego dnia wygeneruje Listę 3 Finalistów na podstawie zarejestrowanych przez 

Uczestników wyników.  

d) Zwycięzcą, który otrzyma Nagrodę Dnia i zostanie zapisany jako nr 1 na liście jest 

Uczestnik, który uzyskał najwyższy wynik. Numer 2 i kolejne numery  na Liście otrzymają 

Uczestnicy, których, wyniki były najbardziej zbliżone do Zwycięzcy nr 1. 

e) Jeżeli kilku Uczestników uzyskało wyniki o tej samej wartości, decyduje kolejność 

zgłoszeń – jako pierwsza na Liście zostanie umieszczona osoba, która rejestrowała się jako 

ostatnia. 

f) Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem konkursu telefonicznie następnego dnia 

trwania konkursu w godzinach 11.00-13.00 dzwoniąc pod numer wskazany przez 

Uczestnika. Organizator podejmie trzy próby, jedno po drugim połączenia telefonicznego z 

Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie 

połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 

połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny). W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika we wskazanym terminie 

nagroda przepada a Organizator skontaktuje się z kolejnym Uczestnikiem z listy zwycięzców. 

g) Uczestnik w rozmowie telefonicznej zostanie powiadomiony o wyniku                       i 

poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych 

osobowych (imię oraz nazwisko) koniecznych do wydania Nagrody Dnia.  

h) Nagroda Główna zostanie przyznana 8.04.2022 po godzinie 15.00. System wygeneruje 

Zwycięzcę sumując wszystkie wyniki osiągnięte w czasie trwania Konkursu. Procedura 

przekazania Nagrody Głównej zostanie wdrożona na podstawie procedury przekazania 

Nagrody Dnia. 
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3.5. Odbiór Nagrody Dnia będzie możliwy w dniach 31.03-02.04.2022r. w godzinach 11:00- 

19:00 w Punkcie Obsługi Konkursu lub w terminie 04-08.04.2022r.  

w administracji Centrum Handlowego Atrium Kasztanowa w godzinach 10:00 – 13:00,  po 

okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu Protokołu Odbioru. 

 Podstawą wydawania Nagrody jest:  

a) okazanie w Punkcie Obsługi Konkursu dokumentu tożsamości  

b) poświadczenie odbioru nagrody w Punkcie obsługi Konkursu  

Lub w administracji Centrum Handlowego Atrium Kasztanowa.  

3.6. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku gdy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku 

dochodowego od osób fizycznych, Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową 

nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej 

nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111% wartości nagrody rzeczowej, 

przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. 

Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od Laureata Konkursu podatek 

dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie 

dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa 

powyżej. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do 

rozliczenia podatku od nagrody.  

3.7. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do nagrody 

nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.  

3.8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Uczestników do dnia 08.04.2022 r. prawo do 

nagrody przepada.  

 

§4 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

4.1. Administratorem danych osobowych jest Atrium Poland Real Estate Management 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul.Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007144, 

numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353 („Atrium”). 

4.2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w 

Programie odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 
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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) w tym: 

  Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

celów marketingowych, w tym w celu przesyłania newslettera oraz ofert promocji 

ATRIUM lub jej partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz 

informacji o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub 

sponsorowanych przez ATRIUM lub jej partnerów handlowych w centrach 

handlowych ATRIUM za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na 

wskazany adres poczty elektronicznej, a także dla automatycznych systemów 

wywołujących przez ATRIUM dla celów marketingu bezpośredniego. Podanie danych 

ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne do udziału w programie. 

4.3. Wyrażanie zgody na wezwanie Administratora lub Organizatora Programu (X5 

Productions sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy) na podanie dodatkowych danych 

osobowych niezbędnych w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z 

przepisów prawa, w tym: przepisów podatkowych dotyczących wydania nagród 

rzeczowych oraz rozliczenia podatków od nagród wydanych w Programie. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. 

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, i prowadzenia korespondencji w sprawie 

reklamacji. 

4.4. Administrator informuje, że Uczestnik Programu ma prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia 

przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dpo-

pl@aere.com. Prośba o usunięcie danych jest tożsama z wykluczeniem Uczestnika z 

Programu. Organizator usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

4.5. Uczestnik rejestrując Konto w Programie udostępnia: a) adres e-mail, b) dane 

dotyczące zarejestrowanych Paragonów: data wystawienia Paragonu, data rejestracji 

Paragonu, kwota Paragonu, c) inne dane wprowadzone w formularzach Aplikacji,  

4.6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Uczestnik udostępnia dodatkowe dane: imię i 

nazwisko, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika, numer telefonu. 

4.7. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody, której wartość wymaga 

odprowadzenia podatku dochodowego, Uczestnik udostępnia dodatkowe dane: imię i 
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nazwisko, dokładny adres Uczestnika, PESEL, podpis Uczestnika, numer telefonu 

4.8. Aplikacja pobiera dane wprowadzone przez Uczestnika w formularzach i zapisuje je 

na serwerach.  

4.9.  Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych 

Uczestnika środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez 

osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną tj. 

szyfrowane połączenie, autentykację i autoryzację oraz kontrolę dostępu do danych. 

 

§5 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

5.1. Reklamacje mogą być złożone w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 

5.2. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w formie pisemnej. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, 

podpis Uczestnika, oraz dokładny opis i powód reklamacji.  

5.4. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Agencja Marketingowa  

X5 Productions Sp. z o. o., Bydgoszcz 85-502, ul. Ludwikowo 1G, z dopiskiem 

„Zbieramy kilometry”. 

5.5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych 

roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu. 

5.6. W przedmiocie reklamacji ostateczna jest decyzja komisji. Uczestnik zostanie 

powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym wysłanym na adres podany  

w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

§6 

PRZELICZANIE KILOMETRÓW 

6.1. Każdy przejechany przez Uczestników kilometr to 1 punkt, a każdy punkt to 1 zł. 

6.2. Po zakończeniu Konkursu wszystkie punkty zostaną zsumowane i przeliczone na 

złotówki przy założeniu, że maksymalna kwota to 2000 Złotych. 

6.3. Zebraną kwotę Organizator przekaże w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu w imieniu 

Fundatora na jedną z wybranych Fundacji: 

a. Pilski Bank Żywności - pomoc dla Ukrainy 

b. Fundacja Miluszków 

6.4. Fundacja zostanie wybrana większością głosów. przez Uczestników Konkursu 

„Zbieramy kilometry” oraz promocji „Rozdajemy nagrody”.  
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§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki w Konkursie 

      określone niniejszym regulaminem. 

7.2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na terenie Centrum Handlowego Atrium 

       Kasztanowa w Punkcie Obsługi Konkursu. 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały 

       zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

7.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

       Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora 

Konkursu. 

 


