Regulamin promocji „Graj- Wygrywaj!”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady promocji „Graj- Wygrywaj!” dla klientów Kręgielni MK Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk , mieszczącej się w
CH Manhattan.
2. Organizatorem promocji jest firma BC Club Gdańsk Sp. z .o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Promocja jest realizowana wyłącznie na terenie Kręgielni MK Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk , mieszczącej się w CH Manhattan.
4. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Graj- Wygrywaj!”(zwana dalej „Promocją”) i odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem
(zwany dalej jako „Regulamin”).
5. Promocja trwa od 19.04 do 05.05.2019 r. lub do chwili wyczerpania nagród.
6. Niniejsza Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
8. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (o ile takie będą ujawniane w toku Promocji i w związku z jej przebiegiem).
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 9, Organizator informuje uczestników Promocji, iż ich dane osobowe będą przechowywane i
przetwarzane w siedzibie Organizatora, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu wysyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych promocjach i konkursach
związanych z działalnością Kręgielni MK Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, mieszczącej się w CH Manhattan. Każdy z Uczestników ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Promocji jest
Organizator.
10. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy BC Club Gdańsk Sp. z .o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin,
przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące Promocje oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Promocji, a także
członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
11. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych na dzień 19.04.2019r., nie mogą brać udziału w Promocji.
§ 2 ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1.
Nagrodą w promocji są nagrody „drobne” ( kubek, długopis, kupon na grę w kręgle, napój Kosmos, bony na gastronomię i napoje) o wartości
do 20 zł wydawane do każdego paragonu biorącego udział w promocji oraz nagrody główne, biorące udział w losowaniu o wartości:
- rower miejski -699 zł
- elektryczna deskorolka-699 zł
- dron z kamerą -299 zł
- hulajnoga-259 zł
- królik maskotka-75 zł
- 4 zestawy kręgli dla dzieci-50 zł
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu Usługi – godziny gry w kręgle w Kręgielni MK Bowling w Gdańsku w dniach 19.0405.05.2019r.
3. Zasady otrzymania nagrody są następujące:
3.1 Uczestnik promocji, dokonując zakupu Usługi – godziny gry w kręgle w Kręgielni MK Bowling w Gdańsku w dniach 19.04-05.05.2019r.,

potwierdzonego paragonem, może wymienić paragony na nagrodę o wartości do 20 zł .
3.2. Uczestnik promocji zgłasza się po odbiór nagrody „ drobnej” do Recepcji Kręgielni MK Bowling w Gdańsku od razu po dokonaniu transakcji
zakupu usługi.
Uczestnik otrzymuje nagrodę po przedstawieniu paragonu oraz wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia paragonów do Promocji w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, m.in. takich jak:
paragony za dokonanie zakupów w terminie nieobjętym Promocją, paragony nieczytelne, zniszczone.
5. Uczestnik Promocji przed odebraniem nagrody musi przekazać na specjalnym formularzu pracownikowi Recepcji Kręgielni MK Bowling swoje
dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz okazać paragony, potwierdzające dokonanie zakupów w dniach 19.04-05.05.219 r., a także złożyć
oświadczenie o znajomości i akceptacji Regulaminu oraz poświadczyć podpisem odbiór nagrody. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych. Pracownik Kręgielni MK Bowling pieczętuje paragon lub paragony przedstawione przez Uczestników promocji
specjalną pieczątką.
6. Jeden paragon przedstawiony jednorazowo pracownikowi Recepcji Kręgielni MK Bowling, upoważnia Uczestnika do odebrania nagrody „drobnej”
o wartości do 20 złotych.
7. Przedstawienie paragonu lub paragonów uprawnia do odbioru wielokrotności liczby nagród. Maksymalna liczba nagród, przypadająca na jednego
Klienta, to 5 sztuk, czyli równowartość ok.100 złotych.
8. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej
samej wartości.
9. Przy odbiorze nagrody „drobnej” Pracownik Kręgielni MK Bowling zapisuje na formularzu numer paragonu za świadczoną usługę i prosi
Uczestnika o podpis.
10. Jeżeli Klient chce brać udział w losowaniu nagród głównych w dniu 12.05.2019r., wypełnia specjalny druk (wpisuje na nim nr paragonu i nr
telefonu kontaktowego) ,który wrzuca do urny. Ważne aby paragon zachował, aby móc okazać przy ewentualnym odbiorze jednej z nagród głównych.
To warunek konieczny do odbioru nagrody, nr paragonu musi się zgadzać z nr paragonu wpisanym na wylosowanym druku.
11. Dnia 05.05.2019 o 22:00 następuje zakończenie promocji.
12. Po wylosowaniu druku, po wcześniejszym podaniu jakiej nagrody głównej dotyczy, pracownik MK Bowling poinformuje zwycięzce wiadomością
SMS, że ma się zgłosić po odbiór nagrody.
13. W przypadku wylosowania jednej z nagród głównych dany druk nie wraca już do urny i nie bierze udziału w losowaniu kolejnych nagród.
14. Nagrody można odbierać do 19.05.2019, jeżeli do tego czasu nagroda nie zostanie odebrana zostanie przeznaczona na szczytny cel.
15. Promocja przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych , nie dotyczy firm i instytucji. Dotyczy transakcji potwierdzonych paragonem VAT,
a nie fakturą.
§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności związanej z terminem wyczerpania się nagród, w szczególności za zgłoszenie się po odbiór nagrody po
zakończeniu Promocji lub wyczerpaniu zapasu
nagród.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
3. Organizator odpowiada za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Promocji. Uczestnicy Promocji zobowiązują
się współpracować w tym zakresie z Organizatorem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie paragonu lub nagrody przez uczestnika Promocji.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem. Regulamin promocji dostępny
będzie u pracownika Recepcji Kręgielni MK Bowling w Gdańsku oraz na stronie internetowej https://www.mkbowling.pl/start-gdansk .
2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym
Regulaminie zasad i warunków zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom promocji w ciągu 7 dni od dnia
jej zakończenia. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Graj- Wygrywaj!” na adres: Kręgielni MK
Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej
rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego,paragon, dokładny opis i
powód reklamacji.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
6. Wszelkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają

jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na korzyść Uczestników w dowolnym momencie trwania
Promocji. Zmieniony Regulamin dostępny będzie u pracownika Recepcji Kręgielni MK Bowling w Gdańsku oraz na stronie internetowej
https://www.mkbowling.pl/start-gdansk .
§5 KLAUZULA INFORMACYJNA
1. BC Club Gdańsk Sp. z .o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin, NIP 669-250-54-39, jest administratorem danych
osobowych zgromadzonych w ramach przeprowadzenia Promocji.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Promocji.
3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora, a dane będą przekazywane do przetwarzania (rejestrowania,
zapisywania, utrwalania) Organizatorowi Promocji.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Promocji.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Promocji.
6. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.
8. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres trwania promocji.
10. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail:
gdansk@mkbowling.pl.
11. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuje.
• imię i nazwisko …..........................................................................................
• adres e-mail …...............................................................................................
• numer paragonu............................................................................................
• telefon kontaktowy........................................................................................
• data zawarcia transakcji................................................................................

