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REGULAMIN KONKURSU „NAJBARDZIEJ ALFAPOZYTYWNY WEEKEND Z KOSTKĄ RUBIKA” 
14-15 października 2017 roku 

Centrum handlowe Alfa Centrum w Gdańsku 
 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest A. Mateja, M. Marczyk prowadzące działalność gospodarczą w formie 

spółki cywilnej pod nazwą Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36 w Krakowie 

(zwani dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zlecenie ECE Projektmanagement Polska Sp. z 

o.o. zarządzającej Centrum Handlowym „Alfa Centrum” w Gdańsku (zwana dalej „Sponsorem”).  

3. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej http://alfacentrum.pl/. Niniejszy 

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej,  

a przedmiotem jego regulacji są warunki udziału w konkursie „NAJBARDZIEJ 
ALFAPOZYTYWNY WEEKEND Z KOSTKĄ RUBIKA”. 

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde 

zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne 

z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

5. Konkurs jest organizowany na terenie Centrum Handlowego „Alfa Centrum”, ulica Kołobrzeska 

41C, poziom 0, w dniach 14-15.10.2017 roku w godzinach od 13:00 do 18:00. 

 

§ 2 - WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Konkursu. 

3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat oraz osoby 

niepełnoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać rejestracji online na stronie: 

http://www.speedcubing.pl/zawody/alfa-rubiks-challenge-2017 

6. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody, na opublikowanie imion, nazwisk na liście 

zwycięzców Konkursu, która ogłoszona zostanie podczas eventu/ na zakończenie eventu. 

 

§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach, w których zadeklarują udział. 

2. Konkurencje: Kostka Rubika na czas, Kostka Rubika jedną ręką, Kostka Rubika bez patrzenia, 

Kostka Rubiga Gigant, Rubik’s Race oraz Kostka Rubika Sztafeta.  

3. Zawodnicy wchodzą na scenę zgodnie ze scenariuszem startowym, który zakłada segregację 

zawodników według poziomu umiejętności, wykazanym przy rejestracji. 

4. Zawodnicy mają obowiązek punktualnego przestrzegania scenariusza. Nieobecność skutkuje 

dyskwalifikacją z konkurencji. 

5. Liczba rund, liczba zawodników awansujących oraz wszelkie limity startowe są szczegółowo 

opisane w dziale „harmonogram” na stronie zawodów. 

6. "Liczba Rund" to wartość wskazująca, na ile etapów podzielona jest konkurencja. "Format" to 

wartość mówiąca o tym ile ułożeń / prób wykonuje zawodnik podczas startu w danej rundzie. "Cut-

off" to wartość mówiąca o tym jaki czas trzeba osiągnąć w pierwszych dwóch ułożeniach, aby zostać 

dopuszczonym do ułożenia pełnego formatu przewidzianego dla rundy.  "Limit" to czas w którym 

zawodnik musi zakończyć pojedynczą próbę. Po przekroczeniu wskazanego limitu ułożenie jest 

przerywane.  
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§ 4 - CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Zgłoszenia do Konkursu dokywane są drogą online, na stronie konkursu, oraz w trakcie trwania 

konkurencji na miejscu w czasie trwania Imprezy, tj. w dniach 14 i 15 października 2017 roku w 

godz. 12.00 – 18.00 u animatora na stanowisku w Centrum Handlowym Alfa Centrum, ulica 

Kołobrzeska 41C, poziom 0. 

2.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi odrębnie po każdym finale konkurencji na scenie w  

Centrum Handlowym Alfa Centrum, ulica Kołobrzeska 41C, poziom 0. 

3. Odbiór Nagród odbywać się będzie bezpośrednio po ogłoszeniu wyników na scenie - Centrum 

Handlowe Alfa Centrum, ulica Kołobrzeska 41C, poziom 0. 

1. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą obecni przy ogłoszeniu wyników i odbiorze Nagród, proszeni 

są o pozostawienia danych kontaktowych u animatora na stanowisku w celu poinformowania ich o 

ewentualnej wygranej. W takim przypadku nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową, a 

nagrody finansowe przelane na wskazane przez uczestnika konto bankowe.  

 

§ 5 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu. 

2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie 

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator zastrzega, iż w tych 

okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego 

wykluczenie z Konkursu. 

 

§ 6 - NAGRODY 
1. Zawodnicy walczą o nagrody finansowe: 

Konkurencja główna 3x3x3: 
 

1 miejsce – 500 zł, 

2 miejsce – 300 zł, 

3 miejsce – 200 zł, 

4 miejsce – 120 zł, 

5 miejsce – 100 zł, 

6 miejsce – 70 zł, 

7 miejsce – 60 zł, 

8 miejsce – 50 zł, 

Pozostałe konkurencje: 

1 miejsce – 150 zł, 

2 miejsce – 100 zł, 

3 miejsce – 50 zł. 

Sztafeta 3x3x3:  

1 miejsce – 400 zł, 

 

2. Nagrody przyznawane sa niezależnie w każdej konkurencji.  

3. Każdy z uczestników może brać udział w danej konkurencji tylko raz. 

4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podpisanie protokołu odbioru nagrody.  

5. Nagrody będą wydawane: w dniu 15 października 2017 roku - bezpośrednio po ogłoszeniu wyników 

końcowych w dniu 15 października 2017 roku - bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu, w 

Centrum Handlowym „Alfa Centrum”, ulica Kołobrzeska 41C, poziom 0. Godz 17:45. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z 

przyczyn od Organizatora niezależnych. 
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7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.  

 

§ 7 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora  

z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Najbardziej Alfapozytywny weekend z kostką Rubika”. 

2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. 

Decyduje data stempla pocztowego – data nadania. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 

również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru  

(na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora.  

W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, pomimo jej 

dwukrotnego awizowania, przesyłkę uznaje się za dostarczoną. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.  

 
§ 8- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia 

Konkursu i nie będą przetwarzane do innych celów. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tych danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 

3. Zgłoszenia Uczestnika w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę 

na wykorzystywanie jego zgłoszenia konkursowego do celów Konkursu. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również 

prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

5. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom 

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Konkursu. 

Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem  uczestnika/ów oraz imienia i 

nazwiska Uczestnika Konkursu na stronie internetowej  http://alfacentrum.pl/ oraz portalach 

społecznościowych Facebook i YouTube Centrum Handlowego Alfa Centrum.  
6. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 

zrealizowanych podczas Konkursu, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 

 

§ 9 -  INNE POSTANOWIENIA 
1. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom 

Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe 

wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania 

przyczyny. 

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach 

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) 

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 

 

 


