REGULAMIN konkursu „Przystanki Dobrego Wnętrza z Nagrodami”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Przystanki Dobrego Wnętrza z
Nagrodami”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem konkursu jest DOMAR S.A., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław Tel. 71/344-12-38 Fax.
71/355-38-40, NIP: 897-002-27-79, REGON: 930671007, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu nr KRS 0000104841, kapitał zakładowy: 496 860 zł – zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony przez Organizatora w dniu 22 czerwca 2017 roku na terenie Galerii
Wnętrz Domar przy ul. Braniborskiej 14 we Wrocławiu, podczas wydarzenia „9 Noc z Designem”.
4. Konkurs odbędzie się w następujących etapach:
a) I etap – zaproszenie do konkursu oraz informacje o jego zasadach zostaną przedstawione do dnia 22
czerwca 2017 w serwisie Facebook, w radiu Złote przeboje oraz Radiu RAM, na stronie
www.noczdesignem.pl oraz www.domar.pl.
b) II etap uczestnicy biorą udział w konkursie podczas 9. Edycji Nocy z Designem 22 czerwca 2017 r., w
godzinach od 19:00 do 23:00.
c) III etap – wyłonienie osób nagrodzonych w Konkursie Przystanki Dobrego Wnętrza z Nagrodami przez
komisję w składzie: Jakub Wallner, Aldona Mioduszewska, Amelia Szeptucho do dnia 30 czerwca 2017
oraz przydzielenie nagrody wg. klucza – najdroższa nagroda (Robot Neato D3 connected) przysługuje za
pierwsze miejsce, kolejne nagrody przydzielane są wg. kolejności.
d) IV etap – poinformowanie, zwycięzców przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną
e) odbiór nagród w siedzibie Organizatora ul. Braniborska 14, Wrocław Dział Marketingu 1p. pomiędzy 1
a 31 lipca 2017, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00.
§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące
udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni,
zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia
oraz we wspólnym pożyciu).
3. Każda z osób odwiedzających Galerię Wnętrz Domar w dniu 22 czerwca 2017 roku w ramach
wydarzenia „9 Noc z Designem” otrzyma ulotkę konkursową z opisanymi zasadami udziału w konkursie.
Zadaniem uczestnika konkursu jest odwiedzenie wszystkich (13) Przystanków Dobrego Wnętrza w dniu

DOMAR S.A. ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, tel. 0048 71 355-35-01,
NIP: 897-002-27-79, REGON: 930671007,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
nr KRS 0000104841, kapitał zakładowy: 496 860 zł

22 czerwca 2017 roku, podczas „9 Nocy z Designem”. Każdy uczestnik zbiera na Przystankach Dobrego
Wnętrza pieczątki potwierdzające jego obecność. Następnie Uczestnik odpowiada na pytanie - co według
Niego oznacza hasło #ZWOLNIJ, będące motywem przewodnim wydarzenia „9 Noc z Designem”. W
formularzu umieszczonym na ulotce konkursowej Uczestnik podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, mail) i jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych.
4. Uczestnictwa w konkursie ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926
ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród
przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie
reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Uczestnik ma za zadanie przyjść do Galerii Wnętrz DOMAR w dniu 22 czerwca 2017 r. w godzinach
19.00 – 23.00 i odebrać od hostessy ulotkę z opisem konkursu i jego zasadami. Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie w punkcie informacyjnym (poziom 0, obok urny konkursowej).
2.Z ulotką konkursową uczestnik odwiedza 13 Przystanków Dobrego Wnętrza i na każdym z nich otrzymuje
pieczątkę potwierdzające jego obecność na Przystanku.
3. Następnie we wskazanym polu na ulotce uczestnik odpowiada na pytanie „Co według Ciebie oznacza
hasło #ZWOLNIJ, będące motywem przewodnim 9 Nocy z Designem?”
4. W formularzu na ulotce konkursowej Uczestnik wpisuje swoje dane osobowe.
5. Podczas wydarzenia „9 Noc z Designem” Uczestnik wrzuca wypełnioną ulotkę do urny konkursowej
znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym w Galerii Wnętrz Domar przy ul. Braniborskiej 14 we
Wrocławiu.
6. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
7. Spośród zgłoszeń konkursowych jury wyłoni zwycięzców.
8. Przekazanie nagród.

§ 4 Nagrody w Konkursie
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1. Nagrodami rzeczowymi w konkursie, o łącznej wartości 9 389 zł, są:
- Robot Neato D3 connected. Wartość nagrody 2 199 zł. NAJLEPSZEROBOTY.PL
- Garderoba Astin easy build. Wartość nagrody 1 000 zł. CDP – MEBLE NA WYMIAR
- Obraz Artysty CruzeOne firma helloart.eu. Wartość nagrody 700 zł. KONFLIKT SHOP
- Voucher na sesję zdjęciową. Wartość nagrody (3szt) 500zł/szt. AGNIESZKA GONCZAREK
- Kuchenka mikrofalowa LG MH 6044 V. Wartość nagrody 400 zł. PROFI-KUCHNIA RADOSŁAW
GODULA
- Stołek ODO GEISHA. Wartość nagrody 390 zł. HAPPY BAROK
- Fotomontaż Zdzisława Beksińskiego w oprawie. Wartość nagrody 320 zł. VIVID GALLERY
- Dwuosobowy Voucher na warsztaty Kulinarne (3szt.). Wartość nagrody 250zl/szt. STUDIO
KULINARNE BROWAR MIESZCZAŃSKI
- Rehabilitacyjna poduszka termoelastyczna TERMOPUR. Wartość nagrody 169 zł. HEVER
- Nakładka na meble. Wartość nagrody 149 zł. LIVINGROOM HOME GALLERY
- 5 sztuk poduszek termoelastycznych profilowanych MK foam Koło / Eco Sypialnie. Wartość nagrody
120 zł/szt. ECOSYPIALNIE
- Spray Mop do czyszczenia podłóg. Wartość nagrody 109 zł/szt. (3 sztuki). QUERCUS
- Voucher na myjnie w wysokości 100 zł. PROFESJONALNA MYJNIA MOTIP
- Zestaw czyszczący Quick Step (Mop + środek czyszczący do podłóg). Wartość nagrody 99 zł.
QUERCUS
- Ramka na zdjęcia MADRID. Wartość nagrody 79 zł. LIVINGROOM HOME GALLERY
- Waga kuchenna Soehnle. Wartość nagrody 69 zł. PROFI-KUCHNIA RADOSŁAW GODULA
- Opakowanie farby Beckers Designer White w ekologicznym opakowaniu Brainy Pack 3L. Wartość
nagrody 60 zł/szt. (3sztuki) FARBY TIKKURILA
- Ramka na zdjęcia PRAG. Wartość nagrody 59 zł. LIVINGROOM HOME GALLERY
- Poduszka Memory (31x10x50). Wartość nagrody 45 zł. MATERACE DLA CIEBIE
- Środek uniwersalny do mycia podłóg Quick Step. Wartość nagrody 35 zł/szt. (3 sztuki). QUERCUS.
- Noże Zilinger. Wartość nagrody 35 zł. PROFI-KUCHNIA RADOSŁAW GODULA
- Ostrzałka do noży Fiskars. Wartość nagrody 35 zł. PROFI-KUCHNIA RADOSŁAW GODULA
- Poduszka Urania (wymiar 40x50). Wartość nagrody 29 zł. MATERACE DLA CIEBIE
- Torebka wykonana z tapety Zaha Hadid, długopis oraz notes Zaha Hadid. Wartość nagrody 50 zł.
MAGIC HOME
2. W konkursie nagrodzone zostaną 38 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.
3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po przekazaniu
potrzebnych informacji takich jak: Imię, Nazwisko, Adres, PESEL oraz podpisaniu oświadczenia odbioru
nagrody (Załącznik nr 1)
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1. będą dostępne do odbioru od 01 do 31 lipca 2017 roku
5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych
uniemożliwiających wydanie nagrody.
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6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby
nagrodzonej.
7. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od
łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu
skarbowego.
§ 5 Postanowienia Szczególne
1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że wyrażają zgodę na zastosowanie
się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn.
zm.)
3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości
odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w
Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota
dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę
podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom
skarbowym.
6. Niniejszy regulamin udostępniony jest w punkcie informacyjnym, w Galerii Wnętrz Domar, przy ul.
Braniborskiej 14.
7. Nieodłączną częścią do regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie odbioru nagrody.
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