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Regulamin konkursu „KREATORZY STYLU” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie KREATORZY STYLU zwanego dalej „Konkursem”  jest Galeria Neptun Sp.  

z o.o. Sp. j., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański  zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pomorska 7, 

83-200 Starogard Gdański zwana dalej „Fundatorem”. 

3. Część Konkursu (głosowanie internautów (patrz §3. p.7) zostanie przeprowadzona przez Organizatora  

na profilu Facebook – fanpage Galerii Neptun prowadzonego przez Organizatora pod adresem 

https://www.facebook.com/neptungaleria/ w dniach od  15.10.2021 r. do 07.11.2021 r.  

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne od 16 roku życia (za okazaniem zgody rodziców,  

bądź prawnych opiekunów), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich 

warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony pod adresem: 

http://kreatorzystylu.galeria-neptun.eu/ jest traktowane jako zapoznanie się przez Uczestnika z warunkami 

Regulaminu i ich akceptacją. Treść regulaminu będzie publicznie dostępna w formie elektronicznej na stronie 

internetowej: www.galeria-neptun.eu oraz na stronie z formularzem zgłoszeniowym. 

5. Aby zgłoszenie konkursowe było uznane za ważne musi zawierać: 

 - wyraźną pionową fotografię zgłaszanej stylizacji (na zdjęciu musi być widoczna cała sylwetka Uczestnika- 

minimum od kolan w górę), 

- podanie produktu i marki rzeczy, która została zakupiona w Galerii Neptun i znajduje się na zdjęciu). Co najmniej 

jeden element stylizacji musi być zakupiony w sklepie, którego marka jest obecna w Galerii Neptun,  

- imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy, wiek oraz link do wybranego 

portalu społecznościowego w celu weryfikacji tożsamości uczestnika konkursu (Facebook/Instagram).  

- w zgłoszeniu należy również potwierdzić symbolem „X” zamieszczoną w formularzu klauzulę o treści”  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz zgadzam się na 

otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową od Galeria Neptun sp. z o.o. sp. k. oraz podmioty 

powiązane”.  

https://www.facebook.com/neptungaleria/
http://kreatorzystylu.galeria-neptun.eu/
http://www.galeria-neptun.eu/
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6. Konkurs ma charakter castingu mailowego. 

7. Udział w konkursie jest jednocześnie traktowany, jako wyrażenie zgody na wykorzystanie przesłanego 

materiału fotograficznego  do celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych w social mediach oraz na 

terenie Galerii Neptun, których administratorem jest Organizator niniejszego Konkursu.  

 

§ 3. Przebieg konkursu i warunki wyłaniania zwycięzców 

 

1. W Konkursie udział mogą wziąć Uczestnicy, którzy w dniach od 08.10.2021 r. do 04.11.2021 r. prześlą 

kompletne zgłoszenie konkursowe (patrz § 2 p. 5). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech (4) osobnych cyklach. W każdym z nich komisja konkursowa 

wyłoni 5 zwycięskich stylizacji. Ich autorzy otrzymają nagrodę w postaci bonu podarunkowego o wartości dwustu 

złotych (200 zł).  

3. Wyboru zwycięskich stylizacji dokona komisja konkursowa w składzie: 

- Sebastian Czerniak – Dyrektor Galerii Neptun 

- Gabriela Abresz – Asystent Dyrektora Galerii Neptun 

- Patryk Piechowski – Marketing Manager Galerii Neptun 

4. Zwycięskie stylizacje (wyłonione przez komisje konkursową) zostaną zamieszczone na fanpage’u Galerii 

Neptun na portalu Facebook, gdzie powalczą o dodatkową nagrodę przyznaną przez internautów w głosowaniu 

przeprowadzonym pod każdym z czterech postów konkursowych.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo również do opublikowania zwycięskich stylizacji na swoim oficjalnym 

koncie na portalu Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/galeria.neptun/ oraz 

stronie www.galeria-neptun.eu. 

 

6. Cykle konkursowe  

6.1. Czas trwania każdego cyklu konkursowego: 

a) I cykl w dniach od 08.10.2021r. do 14.10.2021 r. 

b) II cykl w dniach od 15.10.2021 r. do 21.10.2021 r. 

c) III cykl w dniach od 22.10.2021 r. do 28.10.2021 r.  

d) IV cykl w dniach od 29.10.2021 r. do 04.11.2021 r. 

6.2 W każdym cyklu konkursowym laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród tych stylizacji, 

które zostaną nadesłane tylko i wyłącznie w dniach trwania konkretnego cyklu konkursowego.  

6.3 Każdy Uczestnik konkursu podczas trwania każdego cyklu konkursowego może zgłosić, tylko jedną stylizację. 

Zaliczona zostanie tylko pierwsza stylizacja, która wpłynie na skrzynkę konkursową (wg. daty i czasu wpłynięcia 

zgłoszenia), a każda kolejna zostanie pominięta przez komisję konkursową.    

 

6.4 Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić kolejną stylizację w kolejnym cyklu konkursowym.  

6.5 Każdy nowy Uczestnik może dołączyć do zabawy w dowolnym momencie podczas trwania każdego z 

czterech cyklów konkursowych.  

7. Głosowanie internautów 

7.1 Każdego następnego dnia po zakończeniu każdego cyklu konkursowego Organizator Konkursu zamieści na 

fanpage’u Galerii Neptun post ze zwycięskimi stylizacjami wyłonionymi przez komisję konkursową, które 

powalczą w glosowaniu internautów o dodatkowy bon podarunkowy. 
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7.2 W głosowaniu internautów laureatem dodatkowego bonu o wartości 100 złotych zostanie autor stylizacji, 

który pod swoją fotografią ze swoją stylizacją zgromadzi najwięcej pozytywnych reakcji internautów, przy czym 

za ważny „głos” będą uznane tylko reakcje wyrażone pod postacią symbolu „serca” i „lajka” (kciuk uniesiony  

do góry). 

7.3 W przypadku remisu (ta sama liczba pozytywnych reakcji pod kilkoma stylizacjami) za zwycięską stylizację 

zostanie uznana ta, która zgromadzi więcej reakcji wyrażonych pod postacią symbolu „serca”. W przypadku tej 

samej liczby zgromadzonych symboli „serca” pod kilkoma stylizacjami o zwycięstwie zdecyduje większa liczba 

komentarzy. 

7.4 Głosowania internautów odbędą się w dniach: 

- 15-17.10.2021 r. 

- 22-24.10.2021 r. 

- 29-31.10.2021 r. 

- 05-07.11.2021 r. 

Każde głosowanie potrwa do godziny 18:00 ostatniego dnia głosowania danego cyklu. 

7.5 Wyniki głosowania internautów zostaną ogłoszone w ciągu godziny od momentu zakończenia każdego  

z głosowań.  

7.6 Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przygotowany przez 

serwisy Facebook i Instagram, ani w jakikolwiek sposób związany z serwisami Facebook i Instagram. 

 

§ 4. Nagrody 

 

1. Nagrodami w konkursie będą bony zakupowe o nominale 100 zł (sto złotych). 

2. Łączna pula nagród wynosi 4400 zł. 

3. W każdym z 4 cykli konkursowych zostanie przyznanych 11 bonów o wartości 100 zł każdy. 

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem bez możliwości wymiany. 

5. Odbiór nagród będzie możliwy w Biurze Zarządu Galerii Neptun w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 9:00 do 15:30, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański do dnia 30.11.2021 r. 

6. Nagroda zostanie wydana za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków zawartych w Regulaminie. 

2. Ewentualne spory związane z uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane pomiędzy Organizatorem,  

a Uczestnikiem w formie polubownej, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu 

przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora. Organizator ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za spory wynikłe z  organizacji i uczestnictwa w Konkursie.   
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§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1.  W związku z tym, że przetwarzamy, dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem  

o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych informujemy Uczestników Konkursu o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych 

osobowych. 

Cel: 

Dane osobowe Uczestników konkursu "KREATORZY STYLU” (tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, 

dane poczty elektronicznej oraz adresy udostępnionych przez Uczestnika kont portali społecznościowych) 

przetwarzane będą w celu wydania nagrody w/w KONKURSU oraz w celach reklamowych, marketingowych i 

promocyjnych dotyczących przeprowadzenia KONKURSU. Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą 

niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.  

Administratorem danych osobowych jest firma: Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. j, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard 

Gdański NIP: 592-223-12-94. 

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu, 

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych uczestnika konkursu, 

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych uczestnika konkursu - "do bycia zapomnianym", 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych uczestnika konkursu, 

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się 

na stronie internetowej www.galeria-neptun.eu, której firma Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp.k. jest właścicielem lub 

bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres: biuro@galeria-neptun.eu, a także pisemnie na adres: Galeria 

Neptun Sp. z o.o. Sp.k, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański - w celu usunięcia danych osobowych lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

 


