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REGULAMIN AKCJI 
 

„Odkrywamy Wrocław na nowo” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Odkrywamy Wrocław na nowo” 

(„Konkurs”), reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia 
niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz Uczestników, a wszelkie materiały 
promocyjnoreklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 

2. Organizatorem Konkursu jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-
747 Warszawa, wpisana 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 0000291933, o numerze identyfikacji 
podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 1.049.766,00 (dalej 
„Organizator“.) 

3. Zleceniodawcą konkursu oraz fundatorem nagród jest Atrium Dominikańska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75 C, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000712565 o 
kapitale zakładowym w wysokości 2.175.000,00 PLN, numer NIP: 525 263 8940 numer 
REGON: 363183887 („Zleceniodawca” lub „Fundator”) właściciel Centrum Handlowego Galeria 
Dominikańska we Wrocławiu, znajdującego się przy Plac Dominikański 3 („Galeria Dominikańska”) . 

4. Fundator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 
k.c.. 

5. Konkurs trwa od 04.09.2020r. do 30.09.2020 r. 
6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 07.10.2020r. 
7. W celu nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyboru laureatów 

powołana zostanie Komisja Konkursowa („Komisja”). 
8. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zgłoszeń konkursowych można dokonywać wyłącznie poprzez formularz internetowy 
(„Formularz Konkursowy”) na stronie https://galeria-dominikanska.pl/odkrywamy-wroclaw-
na-nowo/(„Strona Konkursowa”). 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 
której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator 
kontaktuje się z Uczestnikiem. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci 
Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób 
ich konfiguracji. 

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 

§2 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu 

spełnia łącznie następujące warunki: 

https://galeria-dominikanska.pl/odkrywamy-wroclaw-na-nowo/
https://galeria-dominikanska.pl/odkrywamy-wroclaw-na-nowo/
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a) Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) Jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
c) Nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, 

współpracownikiem Fundatora, przedstawiciela Fundatora oraz Zleceniodawcy, firmy Atrium 
Poland Real Estate Management sp. z o.o. jak również innego podmiotu bezpośrednio 
zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny 
osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, 
zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w 
stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu 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 lub umowy 
agencyjnej. 

2. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne 
działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi (Administrator Danych 
Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym 
Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie 
wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@valkea.com 

3. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń 
w imieniu osób trzecich. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a) zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień; 
b) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 3. 
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, 

5. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania. 
6. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia. 

 
§3 

OPIS i PRZEBIEG KONKURSU, NAGRODY 
 

1. Konkurs ma charakter gry miejskiej, w której odbywając wycieczkę po wybranych miejscach 
Wrocławia i odwiedzając Galerię Dominikańską zbiera się elementy (wyrazy) niezbędne do 
wykonania zadania konkursowego. 

2. W ramach Konkursu należy: 
a) zapoznać się z 8 filmami umieszczonymi na Stronie Konkursowej opisującymi ciekawe 

miejsca we Wrocławiu i znaleźć 8 wyrazów zamieszczonych we wszystkich filmach na 
specjalnych planszach; 

b) odwiedzić w czasie trwania konkursu Galerię Dominikańską i odszukać 9-ty wyraz, który 
znajduje się na jednej z wydrukowanych kamieniczek zlokalizowanych w Strefie Relaksu 
(piętro I); 

c) napisać, za pomocą Formularza Konkursowego, jakie jest ulubione miejsce Uczestnika we 
Wrocławiu z użyciem wszystkich 9 konkursowych wyrazów („Odpowiedź”) 

3. Odpowiedź powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację Zadania Konkursowego 
przez Uczestnika. Odpowiedź musi stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i 
nie może stanowić cudzego utworu, jego kopii ani opracowania. 



 
 

 3 

4. Zamieszczając Odpowiedź, Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługują mu niczym 
nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi stanowiącej Zadanie 
Konkursowe. 

5. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jeden raz oraz może wygrać tylko jedną 
nagrodę w Konkursie. 

6. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania zwycięzców („Zwycięzca”) oceni umieszczone przez 
Uczestników Odpowiedzi pod kątem wartości merytorycznej, kreatywności, atrakcyjności, 
zgodności tematu wypowiedzi z wytycznymi Regulaminu oraz innymi walorami, które uzna za 
stosowne. Głosowanie Komisji Konkursowej odbywa się w sposób tajny. 

7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa do 
odwoływania się od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji oraz nie mają wglądu do 
wyników głosowania przeprowadzanego przez Komisję Konkursową. 

8. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci: 
a) kart prezentowych Galerii Dominikańskiej („Karta Prezentowa”), szczegóły dotyczące Kart 

Prezentowych znajdują się na stronie internetowej Galerii Dominikańskiej pod adresem  
https://galeria-dominikanska.pl/karta-prezentowa/; 

b) przewodników „KREATYWNY WROCŁAWNIK” – oryginalny przewodnik po mieście wraz z 
łamigłówkami („Kreatywny Wrocławnik”); 

c) magnesów z ilustracjami Wrocławia jako nagrody dodatkowe dla każdego Uczestnika, 
który zapisze się do newslettera Galerii Dominikańskiej („Nagroda dodatkowa”); 
(razem „Nagrody”). 

9. Ilości i podział Nagród są następujące: 
a) 10 x zestaw Karta Prezentowa o wartości 250 zł brutto oraz Kreatywny Wrocławnik; 
b) 9 x zestaw Karta Prezentowa o wartości 150 zł brutto oraz Kreatywny Wrocławnik; 
c) 24 x zestaw Karta Prezentowa o wartości 100 zł brutto oraz Kreatywny Wrocławnik; 

10. Organizator przewidział łącznie 43 nagrody w postaci zestawów Karta Prezentowa oraz 
Kreatywny Wrocławnik dla 43 Zwycięzców. 

11. Nagrodzony zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pomocą danych 
kontaktowych podanych w zgłoszeniu konkursowym. 

12. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość 
pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. 

13. Nagrody należy odebrać w terminie od 7.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w Punkcie Info w Galerii 
Dominikańskiej na poziomie 0, czynnym w godzinach otwarcia Galerii. 

14. Jeśli wystąpi taka konieczność, Laureat jest zobowiązany do podania na protokole odbioru 
nagrody następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres urzędu 
skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. 

15. Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, 
poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11,11% wartości Nagrody. W 
powyższym przypadku Organizator ufunduje nagrodę dodatkową dla Zwycięzcy w wysokości 
tegoż podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Nagroda, które z przyczyn niezależnych 
od Organizatora, nie zostanie odebrana przez Uczestników, pozostaje w dyspozycji 
Fundatora. 

 
 

§4 

https://galeria-dominikanska.pl/karta-prezentowa/
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PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ODPOWIEDZI KONKURSOWYCH 
 
1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w 

rozumieniu prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich 
nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora i Fundatora 
z jego poszczególnych elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw 
autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w 
szczególności praw autorskich.  

2. Z chwilą przesłania Odpowiedzi przez Uczestnika zgodnie z § 5 ust. 1, Uczestnik wyraża zgodę 
na jej publikację na stronie internetowej oraz w kanałach social media Galerii Dominikańskiej 
prowadzonej przez Fundatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, 
przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Odpowiedzi przez Fundatora, bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych.   

3. Uczestnik z chwilą umieszczenia Odpowiedzi, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Odpowiedzi przez czas 
określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną 
na czas nieokreślony. Licencja zostaje udzielona do Odpowiedzi i jej poszczególnych 
elementów, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) wykorzystanie lub rozpowszechnianie Odpowiedzi w całości lub w części; 
b) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, 

na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego 
jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną; 

c) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym 
w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie; 

d) udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet; 

e) rozpowszechnianie Odpowiedzi, w tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet; 

f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub 
promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków 
towarowych, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy; 

g) wykorzystywanie Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i 
reklamy, w tym zamieszczanie Odpowiedzi lub jej części na nośnikach reklamowych i 
informacyjnych, w szczególności w sieci Internet, profilach społecznościowych Fundatora na 
portalu Facebook, Instagram, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, prezentacjach 
elektronicznych, materiałach brandingowych, gadżetach  

4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, Uczestnik, po zawiadomieniu 
przez Organizatora lub Fundatora, zobowiązuje się zwolnić Fundatora z wszelkiej 
odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich, a 
także wstąpić w miejsce Fundatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej 
możliwości - przystąpić po stronie Fundatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku 
zasądzenia jakichkolwiek kwot od Fundatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych 
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty 
obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń 
osób trzecich. 
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5. Uczestnik upoważnia Fundatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku 
oznaczenia Zadania Konkursowego. 

6. Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów 
zależnych względem zwycięskich Odpowiedzi lub ich części, w tym na włączanie ich do innych 
utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–g 
powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów. 

7. Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w 
stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części. 

8. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Fundator może korzystać z 
przesłanych przez Uczestników Odpowiedzi dla celów reklamowych, promocyjnych i 
marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, 
internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych 
uprawnień.  

 
 

§5 
DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku udziałem w 

Konkursie, wydawaniem nagród oraz prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym jest 
Organizator. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora, 
Uczestnik może wysłać wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@valkea.com. 

2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, 
adresu email lub numeru telefonu (jeżeli taki zostanie podany przez Zwycięzcę w celu odbioru 
nagrody) oraz danych umieszczonych w pisemnej reklamacji, w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji informacji o Zwycięzcach na Profilach, 
rozpatrzenia składanych reklamacji, odprowadzenia podatku od nagrody, jeśli Uczestnik wyraził 
na to zgodę, a także w celach archiwizacyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: 
3.1. zgoda Uczestnika,  
3.2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów archiwalnych 
(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  
3.2. art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. obowiązek prawny jakim jest uiszczenie należnego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. z art. 42 ust. 1 i 
1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

4. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają: 
a) prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,  
b) prawo do ich sprostowania,  
c) prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby 

Fundator dalej przetwarzał dane,  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację 

Uczestnika, 
f) prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania danych na podstawie tej zgody, 
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g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych. 

5. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na odwołanie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie 
Fundatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora:  
daneosobowe@valkea.com lub pisemnie na adres Fundatora wskazany w § 1 Regulaminu. 
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Konkursie. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w 
Konkursie, w tym wydania nagrody, jej rozliczenia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

7. Przez wzięcie udziału w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że zapoznała 
się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się 
do ich przestrzegania. 

8. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach 
marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane osobowe pozostałych 
Uczestników nie będą ̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i będą przetwarzane do czasu 
zakończenia postępowania reklamacyjnego, przy czym nie później niż do dnia 30.11.2020r. 
roku, natomiast dane Zwycięzcy Nagród podlegających opodatkowaniu będą przechowywane 
do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności należnego podatku. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
§6 

REKLAMACJE 
 
 
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z przebiegiem 

Konkursu. 
2. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Konkursem powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem 
„Odkrywamy Wrocław na nowo” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie 
później niż do dnia 21.10.2020 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na 
adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. 

3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia 
stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie 
zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.  

4. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 
daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji 
zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki. 

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak 
prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania 
sądowego. 

 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin. 
2. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora i 

Zleceniodawcy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu 

z powodu wystąpienia problemów technicznych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 
Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe 
wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego odpowiedzialność ponosi 
Organizator Konkursu. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

 


