
 

 

Regulamin Konkursu 
„Wygraj wycieczkę do Disneylandu”  

Aura Centrum Olsztyna 
 
 

§1. Organizator i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Milvus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. 

Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, NIP: 5252429449, REGON 141470995, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Centrum Handlowym Aura Centrum (dalej: 

„Centrum”) Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn.  

3.   Uczestnik wypełniając formularz dobrowolnie i świadomie przyjmuje także do 

stosowania warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) Organizator Konkursu informuje Uczestników, że 

ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej 

dobrowolnie przez Uczestnika zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a także zwrócenia się z żądaniem 

usunięcia podanych danych osobowych. 

5. Dane osobowe, w celu wykazania prawidłowości przebiegu Konkursu, będą 

przekazane do podmiotu zlecającego bez prawa do dalszego ich przekazywania. Dane 

będą przetwarzane do czasu zrealizowania voucherów w razie wygranej, dane 

pozostałych osób do 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, po czym dane zostają 

komisyjnie zniszczone i nie będą przekazywane innym podmiotom.  

6. Wobec tego, że realizacja nagród w Konkursie będzie realizowana po 25 maja 2018r. 

Organizator wskazuje, iż wskazane warunki zbierania, przetwarzania i 

przechowywania danych, powyższe dane Administratora Danych oraz zakres i cel 

przetwarzania danych są podane zgodnie z at. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r., które obwiązywać będą 

od 15 maja 2018r.  

7. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi w wieku do 16 lat. Definicja rodziny na 

potrzeby niniejszego konkursu to minimum jedna osoba dorosła oraz dziecko lub 

dzieci w stosunku do którego/których ta osoba dorosła ma prawa rodzicielskie, bądź 

sprawuje nad nim/nimi opiekę prawną.  

 

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie może dokonać wyłącznie osoba fizyczna, która: 

a) Jest pełnoletnia; 



 

 

b) Nie jest pracownikiem Organizatora, podmiotu zarządzającego Centrum, 

właścicielem bądź pracownikiem sklepów, punktów handlowych i usługowych 

znajdujących się na terenie Aura Centrum, agencji ochrony i firm sprzątających 

świadczących usługi na terenie Centrum oraz nie jest osobą współpracującą z 

powyższymi podmiotami i osobami na podstawie umów innych niż umowy o 

pracę, a także nie jest członkiem rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (tj. 

ich rodzicem, małżonkiem, rodzeństwem, małżonkiem rodzeństwa, zstępnym 

oraz osobą pozostającą z wyżej wymienionymi osobami w stosunku 

przysposobienia); 

c) Jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego; 

d) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie rodziny, które posiadają minimum 1 

dziecko w wieku do 16 roku życia, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu. 

3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie rodziny, które prawidłowo wykonają 

zadanie konkursowe.  

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Formularz Konkursowy (stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu) podając wszystkie wymagane w nim dane m.in.: imię i 

nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Formularz Konkursowy jest dostępny 

do pobrania ze strony internetowej Centrum: www.auracentrum.pl bądź można go 

wypełnić w jednym z miejsc podanych w paragrafie 2 pkt. 5. 

5. Prace Konkursowe i Formularz Konkursowy należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do 25 maja 2018 roku do godziny 17:00, w jednym z wymienionych miejsc: 

• Biuro Administracji Aury Centrum, Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn, IV 

piętro (wejście klatką schodową obok sklepu Smyk) 

• Biblioteka Abecadło w Aura Centrum, Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn, III 

piętro (wejście klatką schodową obok sklepu Smyk) 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu 

nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych 

lub złożenie popisu za osobę trzecią na Formularzu konkursowym skutkuje utratą 

prawa do nagrody.  

7. Nieprzestrzeganie podanych warunków i zasad Uczestnictwa w Konkursie jest 

jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.  

 

 

§3. Zadanie Konkursowe 

 

1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu Pracy Konkursowej (wiersz plus grafika; 

dalej „Praca Konkursowa”).  

2. W skład Pracy Konkursowej muszą wchodzić następujące elementy: 

a) wiersz (rymowanka) wyjaśniający dlaczego to właśnie dana rodzina powinna 

wygrać wycieczkę do Disneylandu we Francji, przy czym wiersz ten:  

http://www.auracentrum.pl/


 

 

• musi zawierać nie mniej niż 4 i nie więcej niż 12 wersów, 

• musi być rymowany, ale nie może zawierać rymów białych, 

• musi zawierać słowo Aura (w dowolnej odmianie przez przypadki i w 

dowolnym kontekście) minimum 2 razy; 

b) wiersz musi zostać napisany odręcznie na papierze w dowolnym kształcie, 

dowolnej formie i dowolnym rozmiarze; 

c) grafika: Praca Konkursowa musi zostać ozdobiona graficznie, przy 

zastosowaniu dowolnych form plastycznych; 

d) Praca Konkursowa nie może zawierać ani jednego elementu gotowego, 

wydrukowanego. Prace Konkursowe posiadające takie elementy nie zostaną 

dopuszczone do udziału w Konkursie; 

e) zastrzeżenie wymienione w punkcie d) nie dotyczy gotowych małych 

elementów ozdobnych, mogące stanowić element grafiki, których nie da się 

stworzyć ręcznie, np. kryształki, cekiny, liście, kwiaty, zapałki, itp. 

 

 

§4. Nagrody, warunki realizacji nagród 

 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na zakup wycieczki do Disneylandu we 

Francji dla całej rodziny o wartości 9 000 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 

wraz z ekwiwalentem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 999,90 zł brutto. 

2. Nagrodą II stopnia jest karta podarunkowa do sklepów i punktów usługowych 

znajdujących się Aura Centrum o wartości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

złotych) wraz z ekwiwalentem należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w 

wysokości 111,10 zł brutto. 

3. Nagrodą III stopnia jest karta podarunkowa do sklepów i punktów usługowych 

znajdujących się w Aura Centrum o wartości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych). 

4. Voucher na zakup wycieczki do Disneylandu przeznaczony jest dla rodziny: minimum 1 

osoba dorosła i 1 dziecko w wieku do 16 lat. 

5. Całkowita wartość nagród w Konkursie wynosi: 11 611 zł brutto (słownie: jedenaście 

tysięcy sześćset jedenaście złotych). 

6. Nagrody przyznane zostaną Uczestnikom Konkursu wybranym przez Komisję 

Konkursową.  

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody. 

8. Prawa do nagród nie można przenieść na osobę trzecią. 

9. Termin ważności vouchera na zakup wycieczki upływa 30 września 2018 roku.  

10. Termin realizacji kart podarunkowych Aury Centrum upływa 31 maja 2019 roku. 

11. Voucher traktowany będzie jako środek płatniczy przy zakupie i rezerwacji 

kompleksowej wycieczki do Disneylandu we Francji, zawierającej m.in. bilety 



 

 

samolotowe, rezerwację hotelu, opłatę za nocleg oraz opłaty obowiązkowe dla 

wycieczek zorganizowanych pobierane na miejscu przez przewodnika.  

12. Voucher możliwy jest do zrealizowania wyłącznie w Biurze Podróży Wakacje.pl 

znajdującym się w Aura Centrum Olsztyna przy Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn.  

13. Jeżeli wartość wybranej usługi Biura Podróży Wakacje.pl przekroczy wartość 

nominalną Vouchera, okaziciel vouchera będzie zobowiązany do dopłaty różnicy z 

tego wynikającej.  

14. Jeżeli wartość wybranej usługi nie przekroczy wartości nominalnej vouchera, różnica 

nie podlega zwrotowi ani wymianie na inne świadczenia Biura Podróży Wakacje.pl.  

15. Voucher na zakup wycieczki do Disneylandu we Francji w Biurze Podróży Wakacje.pl 

może zostać wykorzystany do transakcji jednorazowej. Nie ma możliwości 

realizowania tego samego vouchera wielokrotnie w odstępach czasowych. 

 
 

§5. Warunki Rywalizacji 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, oceny prac, a w szczególności w celu wyłonienia 

zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: „Komisja 

Konkursowa”) 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora, Bibliotekę 

Abecadło oraz specjalista w dziedzinie poezji.  

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Wykonane zadanie oceniane będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) Zgodność tematyczna; 

b) Oryginalność ujęcia tematu; 

c) Pomysłowość; 

d) Kreatywność; 

e) Oryginalność; 

f) Forma. 

5. Komisja sporządzi listę rezerwową Uczestników Konkursu, uprawnionych do odbioru 

nagrody głównej w przypadku, gdy zwycięzca konkursu ogłoszony podczas wydarzenia 

z okazji Dnia Dziecka nie spełni wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.  

 
 

§6. Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród 

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz odbiór nagród odbędzie się 2 czerwca 2018 roku o 

godzinie 14:00 podczas wydarzenia z okazji Dnia Dziecka w Centrum.  



 

 

2. Zwycięzca Konkursu, będący jednocześnie Uczestnikiem Konkursu zgłaszającym Pracę 

Konkursową, musi być obecny osobiście w dniu 2 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 

podczas wydarzenia z okazji Dnia Dziecka w Centrum, aby odebrać nagrodę.  

3. Przewodniczący Komisji dwukrotnie w ciągu 30 sekund odczyta imię i nazwisko 

Zwycięzcy Konkursu. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest zgłosić się do Komisji w 

ciągu trzech minut od ostatniego wyczytania jego imienia i nazwiska. 

4. W przypadku, gdy podczas ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzca Konkursu nie 

zgłosi się w ciągu trzech minut od ostatniego wyczytania jego imienia i nazwiska, 

Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać mu nagrody. Jego miejsce zajmuje 

kolejna osoba z listy rezerwowej.  

5. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu podczas weryfikacji danych nie spełni wszystkich 

warunków, będzie nieobecny bądź jego dane osobowe podane w Formularzu 

Konkursowym nie będą zgodne z danymi w dokumencie tożsamości, Komisja 

Konkursowa ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi Konkursu z listy 

rezerwowej.  

6. Zwycięzca wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne przeczytanie zwycięskiego zadania 

konkursowego podczas ogłoszenia wyników Konkursu.  

7. Zwycięzca wyrażą zgodę na nieodpłatne opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz 

zdjęć z wręczenia nagrody na stronie www.auracentrum.pl oraz profilu Faceboook 

Aury Centrum, a także na stronie internetowej oraz profilu Facebook Biblioteki 

Abecadło oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zwycięzca wyraża zgodę na 

nieodpłatne opublikowanie danych osobowych oraz zdjęć z wręczenia nagrody w 

środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego Konkursu oraz w późniejszych 

celach marketingowych.  

8. Nagroda niewydana w Konkursie lub nieodebrana przez Zwycięzcę pozostaje 

własnością Organizatora.  

 
 

§7. Postanowienia końcowe 

 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Administracji Aury 

Centrum lub pod numerem telefonu 89/678-51-37 oraz w siedzibie Biblioteki 

Abecadło w Aura Centrum lub pod numerem telefonu 89/527-28-10.  

2. Organizator udostępni Regulamin Konkursu oraz Formularz Konkursowy na stronie 

internetowej www.auracentrum.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszystkich 

zmianach Organizator będzie informował na stronie www.auracentrum.pl. Zmiany 

będą obowiązywać od momentu ich publikacji. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do 

http://www.auracentrum.pl/
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niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się w miejsce 

nagrody zapewnić Zwycięzcy Konkursu nagrodę o zbliżonych parametrach.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody przewidzianej w Regulaminie, 

w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie 

będzie możliwe.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Zwycięzcy.  

7. Zażalenia dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu listem 

poleconym na adres Administracja Aura Centrum, Al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn 

przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty 

jego zakończenia. Zażalenia wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zażalenia winny zawierać dane wnoszącego zażalenie oraz zwięzły opis ich 

przedmiotu. Zażalenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. O 

sposobie rozpatrzenia zażalenia zgłaszający zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od 

daty jego rozpatrzenia w sposób wskazany w zgłoszeniu (telefonicznie, mailowo, 

drogą pocztową). 

8. Decyzja Organizatora w przedmiocie zażalenia jest ostateczna i wiążąca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 – wzór Formularza Konkursowego 

 

 

numer ewidendcyjny Pracy Konkursowej
(wypełnia Organizator)

imię i nazwisko Uczestnika

adres 

telefon kontaktowy

ilość osób w rodzinie

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
(data złożenia Pracy Konkursowej) (czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika Konkursu)

…………………………………………………………………….
(czytelny podpis przjmująego Pracę Konkursową)

Formularz zgłoszenia pracy do konkursu 

"Wygraj wycieczkę do Disneylandu"

Aura Centrum Olsztyna

Wyrażam zgodę na przetrwarzanie moich danych osobowych przez Organiatora Konkursu "Wygraj wycieczkę do 

Disneylandu" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez składanie Pracy Konkursowej na 

Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania mojej Pracy w publikacjach oraz innych mediach, 

o których zdeycduje Organiator. Jednocześnie oświadczam, że Praca Kokursowa została wykonana samodzielnie przeze mnie 

oraz członków mojej rodziny, nie została nigdzie opublikowana, ani nie brała i nie bierze udziału w żadnym innym Konkursie. 

 
 

 

 

 

 

 


