
 
 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Mistrzowski Konkurs” AKCJI 

PROMOCYJNEJ w Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan („Zasady”) 

 

§1 Organizator, miejsce i czas trwania Akcji 

1. Organizatorem Akcji „Mistrzowski Konkurs” (zwanej dalej Akcją) w GCH Manhattan w Gdańsku 

jest: Sirius Investments sp. z o.o., al. Grunwaldzka 82, Gdańsk, dalej zwany Organizatorem. 

2. Nagrodami głównymi w Akcji jest pięć tabletów Lenovo A7. 

3. Nagrodami gwarantowanymi są upominki dla Uczestników w postaci: 

a) zestawu kredek oznakowanego logiem GCH Manhattan 

b) breloku – piłki oznakowanej logiem GCH Manhattan 

c) linijki-lupy oznakowanej logiem GCH Manhattan 

4. Fundatorem nagród głównych oraz nagród gwarantowanych w Akcji opisanych w §4 oraz §5  

jest Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan. 

5. Akcja odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Gdańskim Centrum Handlowym 

Manhattan w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk, w dniach: 21.08 – 9.09.2017 

w godzinach: 10.00 - 20.00. 

6. W Akcji nie mogą uczestniczyć osoby współpracujące na podstawie stosunku pracy lub umów 

cywilnoprawnych z Organizatorem oraz sklepami prowadzącymi działalność na terenie  

Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan (Najemcami) oraz właściciele i współwłaściciele 

sklepów znajdujących się na terenie GCH Manhattan, a także członkowie ich najbliższej rodziny 

(małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo). 

7. Akcja skierowana jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które 

spełnią warunki uczestnictwa w Akcji, określone w dalszej części Regulaminu. Akcja nie jest grą 

losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 

z 2004r., nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

8. W Akcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), która spełni wskazane poniżej warunki 

uczestnictwa niniejszego regulaminu. 

9. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Akcji w 

całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.  

 

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. W Akcji może wziąć udział każdy pełnoletni (na dzień rejestracji paragonu fiskalnego) Klient 

Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan. 

2. Uczestnikiem Akcji jest osoba, która w trakcie trwania Akcji dokona jednorazowych zakupów 

w sklepie znajdującym się w GCH Manhattan na kwotę minimum 70 złotych na jednym 

paragonie fiskalnym. 



 
3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest: zgłoszenie się do Stanowiska Obsługi zlokalizowanego 

na parterze GCH Manhattan celem rejestracji paragonów fiskalnych. Data zakupu na paragonie 

oraz data rejestracji paragonu u hostessy muszą być tożsame z terminem Akcji opisanym w §1 

pkt. 5. 

4. Warunkiem uzyskania nagrody gwarantowanej jest: 

a) Okazanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupów na terenie GCH 

Manhattan kwotę min. 70 zł (z wyłączeniem zakupów dokonanych w Kantorze, placówkach 

bankowych, a także z wykluczeniem zakupów wyrobów tytoniowych oraz kuponów 

Totalizatora Sportowego). Lista sklepów biorących udział w Akcji stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu i stanowi jego nieodłączną część. Rejestracji nie podlegają także faktury 

VAT, rachunki, noty obciążeniowe, etc. a także paragony fiskalne potwierdzające zakup 

wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, materiałów medycznych, suplementów diety, 

zakładów bukmacherskich, gier losowych oraz doładowań telefonów komórkowych. 

Jednocześnie uczestnik nie ma prawa do zwrotu towaru, którego dotyczy dowód zakupu 

wykorzystany do odbioru nagrody. 

b) Podanie hostessie niezbędnych danych, m.in.: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, telefon 

kontaktowy i/lub adres email. Tylko uzupełnione o dane zgłoszenie uważa się za prawidłowe, 

ważne i uprawniające do wzięcia udziału w Akcji.  

5. Po rejestracji paragonu fiskalnego, uczestnik Akcji uprawniony jest do odbioru jednej, 

dowolnie wybranej nagrody gwarantowanej, którą jest jedna sztuka do wyboru: 

a) zestaw kredek oznakowany logiem GCH Manhattan 

b) brelok – piłka oznakowana logiem GCH Manhattan 

c) linijki-lupy oznakowanej logiem GCH Manhattan 

6. Jeden Uczestnik uprawniony jest do odbioru więcej niż 1 sztuki nagrody gwarantowanej na 

dzień, o ile każdorazowo spełni warunku przewidziane w Regulaminie Akcji. 

7. Wydawanie nagród gwarantowanych odbywa się do wyczerpania zapasów. 

8. Liczba nagród gwarantowanych w Akcji wynosi 6000 (słownie: sześć tysięcy).  

9. Warunkiem uzyskania nagrody głównej jest spełnienie wymogów opisanych w §2 pkt. 4 oraz 

uzyskanie jednego z pięciu w trakcie trwania Akcji najwyższych wyników w rywalizacji na 

planszy rozwieszonej na bramce na trenie GCH Manhattan. 

10. Jeden Uczestnik uprawniony jest do odbioru maksymalnie 1 sztuki nagrody głównej w Akcji, 

bez względu na wyniki rywalizacji, opisanych w  § 3.  

11. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Akcji przez Sirius Investments sp. z 

o.o z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82 w celach konkursowych i marketingowych, a 

także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście 

laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

udział w Akcji.  Każdy uczestnik Akcji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

do ich poprawiania.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych lub 

nieczytelnych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje 

utratą prawa do odbioru nagrody. 

13. Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z dyskwalifikacją 

Uczestnika z udziału w Akcji. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości, co do 

spełniania przez Uczestnika warunków Akcji Organizator na każdym etapie Akcji może żądać 

od uczestników wyjaśnień. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia 



 
określonych oświadczeń, przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika 

oznacza wykluczenie z udziału w Akcji. 

 

§3 Zasady Akcji 

1. Uczestnik, który spełni warunki udziału w Akcji określone w §2, jest uprawniony do rejestracji 

paragonów fiskalnych na Stanowisku Obsługi. W tym celu okazuje hostessie paragony fiskalne, 

które zostaną wprowadzone do systemu komputerowego przez hostessę. 

2. Rejestracji podlegają paragony fiskalne potwierdzające dokonanie zakupu w sklepach 

(załącznik nr 1) na terenie GCH Manhattan w terminie trwania Akcji, o wartości min. 70 złotych 

brutto 

3. Kwoty z paragonów nie sumują się, co oznacza, że Uczestnik może przystąpić do Akcji jedynie, 

gdy kwota, co najmniej jednego, konkretnego paragonu przekracza 70 złotych.   

4. Każdy zarejestrowany paragon zostaje ostemplowany (na swoim rewersie) pieczątką i jest 

wykluczony z ponownej rejestracji. 

5. W trakcie trwania Akcji każdy uczestnik może zarejestrować dowolną ilość paragonów 

fiskalnych, o ile każdy z nich opiewa na kwotę min. 70 zł brutto. 

6. Rejestracja paragonu oraz podanie niezbędnych danych, opisanych w §2 pkt.4. uprawnia 

Uczestnika do odbioru jednej dowolnie wybranej nagrody gwarantowanej oraz do wzięcia 

udziału w rywalizacji o Nagrodę Główną.  

7. Po rejestracji paragonu, o którym mowa w §2 i §3 niniejszego regulaminu, uczestnik otrzymuje 

piłki, którymi musi oddać rzuty do otworów znajdujących się w banerze bramki zlokalizowanej 

obok stanowiska obsługi. Uczestnikowi nie wolno używać do rzutów innych przedmiotów. Za 

wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika w trakcie rzutu, odpowiada wyłącznie Uczestnik 

lub osoba, którą wyznaczył do oddania rzutów. 

8. Celami jest pięć otworów o różnych średnicach, znajdujących się na planszy rozwieszonej na 

bramce. 

9. Jeden zarejestrowany paragon uprawnia uczestnika do oddania 5 rzutów piłką. Uczestnik musi 

wykonać rzuty osobiście lub przez wskazane przez niego osoby. 

10. Zadaniem uczestnika jest oddanie rzutów piłką do celów z niezmiennej wyznaczonej przez 

hostessę odległości, w taki sposób, aby zdobyć jak największą ilość punktów. 

11. każdy z otworów jest oznaczony inną wartością punktową w zależności od jego średnicy: 

największy – 8 pkt., najmniejszy – 15 pkt. 

12. Uczestnik ma max. 1 minutę na oddanie wszystkich 5 rzutów. Po ich wykonaniu hostessa 

wprowadza do systemu komputerowego liczbę uzyskanych przez użytkownika punktów. 

Osobą upoważnioną przez Organizatora do potwierdzenia ilości wszystkich zdobytych 

punktów jest hostessa. 

13. Przekroczenie czasu określonego w §3 powyżej, lub oddanie rzutu z innego miejsca niż 

wyznaczone przez hostessę, może skutkować wynikiem 0 pkt za wszystkie rzuty, bez 

możliwości ponownego oddania rzutów. 

14. System komputerowy prowadzi ranking uczestników. O miejscu w rankingu decyduje liczba 

punktów zgromadzonych przez Uczestnika w trakcie jego udziału w Akcji. 

15. Podstawą do wyłonienia laureatów nagród głównych w Akcji są dane zawarte w systemie 

komputerowym, wprowadzane przez obsługujących Stanowisko Obsługi. 

16. W dniu 9.09.2017 r. o godzinie 20.30 system komputerowy wygeneruje listę laureatów nagród 

głównych Akcji – od miejsca 1.  (Uczestnik, który zdobył podczas trwania całej Akcji opisanego 



 
w §4 największą liczbę punktów za rzuty piłką), do miejsca 5 (Uczestnik, który zdobył piątą w 

kolejności liczbę punktów za rzuty piłką). 

17. W przypadku zgromadzenia identycznej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę 

uczestników, będzie brane pod uwagę kolejne kryterium:  

a) łączna kwota, na jaką zostały zarejestrowane paragony przez danego Uczestnika przez cały 

okres trwania Akcji– im większa, tym uczestnik znajdzie się wyżej na liście laureatów. 

18. w przypadku, gdy dwóch lub większą liczba uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów 

oraz zarejestruje identyczną kwotę z paragonów, pod uwagę będzie brane kolejne kryterium: 

b) data rejestracji pierwszego paragonu – im bliżej daty rozpoczęcia Akcji tj. dnia 21.09.2017), 

tym Uczestnik znajdzie się wyżej na liście laureatów 

19. W przypadku, gdy dwóch lub większa liczba uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów 

i zarejestruje identyczną kwotę z paragonów, a także zarejestruje pierwszy paragon w tym 

samym dniu, pod uwagę będzie brane kolejne kryterium, Uczestnikom przyznane zostaną 

lokaty ex aequo. 

20. W rywalizacji o nagrody główne zwyciężają osoby, które uzyskają największą ilość punktów w 

rankingu prowadzonym przez system komputerowy. 

21. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwać będzie Komisja Nadzorująca powołana przez 

Organizatora.  

§4 Nagrody gwarantowane w Akcji 

1. Uczestnik, który weźmie udział w Akcji i spełni warunki opisane w §2 i §3 jest uprawniony do 

odbioru nagrody gwarantowanej.  

2. Nagrodami gwarantowanymi są: 

a) zestawy kredek oznakowane logiem GCH Manhattan 

b) breloki – piłki oznakowane logiem GCH Manhattan 

c) linijki-lupy oznakowane logiem GCH Manhattan 

3. Liczba nagród gwarantowanych jest ograniczona do 6 000 (słownie: sześciu tysięcy) w trakcie 

trwania całej Akcji. 

4. Wydawanie nagród gwarantowanych trwa do wyczerpania zapasów. Niewydane gadżety 

promocyjne i dodatkowe gadżety promocyjne pozostają własnością Fundatora. 

 

§5 Nagrody główne 

1. Nagrodami głównymi w Akcji jest 5 tabletów Lenovo A7-10F MT8127 o wartości 284 zł każdy. 

2. „Mistrzowski Konkurs” ma charakter konkursu z dziedziny sportu. Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 

68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 lipca 1991 roku, jeżeli 

jednorazowa wartość wygranych lub nagród w tego typu konkursach nie przekracza kwoty 760 

zł, nagrody te są wolne od podatku dochodowego.   

 

§6 Realizacja nagród głównych 

1. Organizator do dnia 12.09.2017 r. powiadomi telefonicznie (lub smsem) / mailowo laureatów 

o wygranej 

2. Laureaci Akcji (Uczestnicy, którzy w rywalizacji rzutowej zajęli miejsca od 1 do 5) zostaną 

zaproszeni przez Organizatora na wręczenie nagród.  



 
3. Laureaci w celu odbioru nagród, muszą stawić się w GCH Manhattan do dnia 30.09.2017 r., we 

wskazanym przez Organizatora miejscu i podpisać protokół odbioru nagrody. 

4. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 

nagrody, składając Fundatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny. 

6. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią. 

7. Warunkiem uzyskania nagrody jest: 

a) potwierdzenie tożsamości laureata poprzez okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, 

paszport, prawo jazdy, inny dok. ze zdjęciem), oraz okazanie wszystkich zarejestrowanych w 

Akcji paragonów fiskalnych 

b) uzyskanie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Laureata warunków Akcji - w przypadku 

powstania uzasadnionych wątpliwości, co do spełniania przez Laureata warunków Akcji 

Fundator lub Organizator uprawniony jest do żądania od Laureata wyjaśnień. Brak ich 

udzielenia, w terminie dwóch dni, od skierowanego żądania (osobiście lub telefonicznie oraz 

mailowo lub SMS-em) powoduje dyskwalifikację z Akcji. Fundator do czasu udzielenia 

wyjaśnień uprawniony jest do wstrzymania wręczenia/realizacji nagrody, 

c) odbiór nagrody głównej do dnia 30.09.2017 r., oraz podpisanie protokołu odbioru nagrody, 

zawierającego dane osobowe laureata, numer PESEL, adres zamieszkania. 

8. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów do dnia 30.09.2014 r., pozostają 

własnością Fundatora Nagród. 

 

§7 Ochrona danych osobowych 

1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe 

przetwarzane będą w celach konkursowych i marketingowych przez Sirius Investments sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82, lub podmioty z nią współpracujące. 

2. Administratorem bazy jest Sirius Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 

82. 

3. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane także w celu reklamy Akcji w szczególności poprzez 

publikację informacji dotyczących laureatów Akcji na stronie www.gchmanhattan.pl, 

Facebooka GCH Manhattan, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej, a także w 

innych mediach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji, oraz że 

każdy uczestnik Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem przez Fundatora i 

Organizatora w celach promocji działań konkursowych oraz reportażowych w internecie.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji promocyjnych i 

marketingowych niezwiązanych z przebiegiem i realizacją Akcji.  

6. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu, lub innych danych osobowych.  

 

 



 
 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady Akcji. Wzięcie udziału w Akcji 

oznacza zgodę Uczestnika na warunki Akcji określone niniejszym Regulaminem. 

2. Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu.  

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo zmian i 

do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków Akcji. 

4. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji z niniejszym Regulaminem, 

przysługuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Akcji. Reklamacja będzie 

przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Mistrzowski 

Konkurs” na adres: Sirius Investments sp. z o.o., al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk. 

Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Reklamacja 

powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, 

dokładny opis i powód reklamacji. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Regulamin Akcji jest udostępniony do wglądu podczas trwania Akcji na Stanowisku Obsługi na 

terenie GCH Manhattan, w biurze dyrekcji GCH Manhattan oraz w sklepach uczestniczących w 

Akcji i prowadzących działalność na terenie GCH Manhattan. 

7. System komputerowy obsługujący Akcję aktywuje się w godzinach pracy stanowiska obsługi. 

8. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 21.08.2017 r. 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej „Mistrzowski Konkurs” AKCJI PROMOCYJNEJ w Gdańskim Centrum 

Handlowym Manhattan („Zasady”) 

1. Lista sklepów uczestnicząca w Akcji: 

Nazwa salonu Poziom GCH Manhattan Nazwa salonu Poziom GCH Manhattan 

Beauty Box Nails 0 Restauracja Manhattan 4 

Bikor 0 R-Gol +1 i +2 

C&A 0 i +1 Rock & Roll 1 

Cafe W 0 Rossmann -1 

CCC 0 Ryfa Optyk 0 

Centrum Wina 0 Sklep Biegowy 1 

Empik 1 Sklep Koszykarza 1 

Grycan 0 Solar 0 

H&M 0 i +1 Sphinx -1 

Holidays agencja podróży i turystyki 1 Starbucks 0 

Igiełka krawiec 2 Subway 0 

Inglot 0 Szydłowski Piekarnia-Cukiernia -1 

Inmedio -1 Tele Centrum 2 

Kappahl 1 Timeless 0 

Kemer 1 Triumph 0 

Key Services -1 TU Pralnia -1 

Kwiaciarnia Cristallo -1 Tuttu sklepy turystyczne 1 

MK Bowling 2 Vilart 0 

Mona Pro Moda 1 Vio-La 0 

Myjnia samochodowa -3 Welkom studio fryzjersko-kosmetyczne -1 

Orange 2 Worldbox 0 

Pepco -1 X-Kom +1 

Pesca Fresca 0 YES 0 

Piotr i Paweł -1 Ziaja 0 

Promod 0 Zoo Delikatesy -1 

Gdańska Szkoła Artystyczna +2 Teatr Znak +2 

 


