
REGULAMIN KONKURSU 

WYGRAJ ZESTAW PLAYSTATION 5 WRAZ Z JEDNĄ GRĄ ORAZ PLAYSTATION
PLUS NA 12 MIESIĘCY

 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki udziału w konkursie 
„WYGRAJ ZESTAW PLAYSTATION 5 WRAZ Z GRĄ ORAZ PLAYSTATION PLUS NA 12 
MIESIĘCY” (dalej: „Konkurs”) organizowanym w siedzibie firmy OmegaBruk; 05-825 Książenice
ul. Mazowiecka 115B .

Kto jest organizatorem Konkursu? 
1. Organizatorem Konkursu jest właściciel marki GaleriaKostki oraz Omegabruk firma 

OmegaBruk Joanna Kazimierska. 05-825 Książenice ul. Mazowiecka 115B, NIP: 
5291663592 (dalej „Organizator”).

2. 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator (dalej również „OmegaBruk” lub 
„Fundator”).

3. 3. Konkurs trwa w okresie od dnia 3 stycznia 2022 do 31 maja 2022 roku („Okres Trwania 
Konkursu”), a jego celem są działania marketingowe Omegabruk w szczególności związane 
z rozwijaniem marki GaleriaKostki.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny oraz nieodpłatny.
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca Konsumentem w 

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiada miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która łącznie spełni następujące wymagania:  w 
Okresie Trwania Konkursu dokona usługi kompleksowej układania kostki brukowej lub 
zakupu dowolnych towarów oferowanych przez Omegabruk za kwotę min. 5.000 zł brutto 
oraz dokona oceny GaleriiKostki w opiniach wyszukiwarki google pod profilem Kostka 
brukowa sprzedaż – Galeria Kostki”. Link do zamieszczonej opinii należy wysłać na adres 
sprzedaz@galeriakostki.pl 

6. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz wyraża 
zgodę/akceptuje przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 
numeru kontaktowego telefonu oraz adresu wysyłki nagrody na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu., w tym wyboru Zwycięzców Konkursu oraz ogłoszenia na Stronie Konkursu 
www.galeria-kostki.pl i na Social Mediach o wynikach Konkursu zgodnie z pkt 18 
Regulaminu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby 
współpracujące stale z Organizatorem, Fundatorem na innej podstawie niż stosunek pracy, a 
także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny 
na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 
rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie 
osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Na czym polega Zadanie Konkursowe?
Jak przebiega Konkurs?

8. Konkurs polega na dokonaniu usługi kompleksowej układania kostki brukowej lub zakupu 
dowolnych towarów oferowanych przez Omegabruk za kwotę min. 5.000 zł brutto oraz 
dokona oceny GaleriiKostki w opiniach wyszukiwarki google pod profilem „Kostka 
brukowa sprzedaż – Galeria Kostki” w Okresie Trwania Konkursu

http://www.galeriakostki.pl/
mailto:sprzedaz@galeriakostki.pl


9. Każda osoba, która spełni wymagania z pkt. 5 dostanie jeden los (jedną szansę na 
wygranie). Każde pełne 10.000 zł brutto wydany powyżej kwoty 5.000 zł brutto powoduje 
otrzymanie kolejnego losu (szansy na wygraną w losowaniu). Przykład: zakup za kwotę 
32.345,78 zł brutto powoduje otrzymanie 3 losów (1 los za zakup powyżej 5.000 zł brutto 
oraz 2 losy za każde 10.000 zł brutto powyżej kwoty 5.000 zł brutto. 

10. Osoby, które dokonają zakupu w siedzibie Organizatora własnoręcznie uzupełnią los(y) 
zawierający imię i nazwisko, numer dokumentu zakupu, wartość zakupu, adres wysyłki 
nagrody oraz numer kontaktowy telefonu

11. Osobom, które dokonają zakupu na odległość losy uzupełnią pracownicy Organiztora.
12. W okresie 7 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu, organizator dokona losowania z 

otrzymanych losów. Osoba, której los zostanie wylosowany, po potwierdzeniu dokonania 
oceny w wyszukiwarce google pod profilem „Kostka brukowa sprzedaż – Galeria Kostki” 
otrzyma nagrodę – Zestaw Konsola Playstation 5 wraz z dwoma grami zwanej dalej 
„Nagroda”. Za potwierdzenie przekazania oceny rozumiemy dostęp do profilu osoby, która 
dany komentarz wystawiła.

13. W przypadku wylosowania losu osoby, która nie wystawiła oceny w wyszukiwarce google 
losowanie odbędzie się ponownie w przeciągu 7 kolejnych dni. 

14. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.
Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? 
Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

15. Organizator przeprowadzi losowanie w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia Okresu 
Trwania Konkursu. Losowanie oraz ogłoszenie o wynikach będzie zaprezentowane w 
formie video na portalach społecznościowych GaleriaKostki (facebook, instagram) oraz na 
serwisie YouTube. W ogłoszeniu wskazane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy oraz nazwa 
miejscowości. Ponadto zostaną zaprezentowane zwycięskie zdjęcia.

16. Najpóźniej w terminie 14 dni od podania wyników Konkursu zgodnie z pkt 15, Organizator 
skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu telefonicznie, informując o wytypowaniu i 
Nagrodzie.

17. Jeżeli osoba która wygra Konkurs będzie znajdowała się w promieniu 50 km od siedziby 
Organizatora to przekazanie nagrody odbędzie się w siedzibie organizatora. Jeżeli osoba, 
która wygra Konkurs będzie znajdowała się w promieniu powyżej 50 km od siedziby 
Organizatora Nagroda zostanie wysłana kurierem. Zwycięzcy jednocześnie zostaną 
poproszeni o wyrażenie zgody na nieodpłatne publikowanie ich wizerunku z uroczystego 
wręczenia Nagrody i/albo ich imienia oraz nazwiska, w celu zamieszczenia powyższego na 
Social Mediach GaleriaKostki oraz propagowania idei Konkursu na materiałach 
reklamowych i promocyjnych Organizatora.

18.  Ponadto, w związku z Konkursem przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu 
oraz Zwycięzców, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są na 
zasadach określonych w pkt 19 – 23 Regulaminu.

Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

19. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych o których mowa w § 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do wzięcia udziału w Konkursie..

20. Organizator przetwarza Dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 - 
„RODO”.

21.  Administratorem danych osobowych jest Organizator podany w pkt 1 powyżej. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, 



składania zastrzeżeń oraz żądania ich usunięcia.

Jak można złożyć reklamację dotyczącą konkursu.

22.  Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie elektronicznej (e-mail) na 
adres:marketing@galeriakostki.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i 
nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również zwięzłe 
przedstawienie sprawy z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być składane 
do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od upływu Okresu Trwania Konkursu (decyduje 
data wysłania reklamacji przez Uczestnika).

23. Jeżeli przed rozpatrzeniem reklamacji podane w reklamacji dane lub informacje wymagają 
uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich 
uzupełnienie we wskazanym zakresie. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie 
reklamacji bez rozpoznania.

24. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) w terminie do 14 (czternastu) 
dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu. 
Gdzie jest dostępny Regulamin Konkursu?

25. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej www.galeriakostki.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 


