
                                REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Diamentowy Black Friday” 

1. Postanowienia ogólne 

a) Nazwa Konkursu - Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Diamentowy Black Friday ”. 

b) Organizator Konkursu - Organizatorem Konkursu jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000310441 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Krajowego 
Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON: 100546233, NIP: 7311986834. 

c) Miejsce Konkursu - Konkurs odbędzie się w Centrum Handlowym  Janki przy ul. 
Mszczonowska 3, 05-090 w Jankach 

d) Okres Konkursu - Konkurs trwa w dniach 25.11.2022 – 26.11.2022 w godzinach 12.00-20:00. 

2. Definicje: 

a) Konkurs - procedura oparta o mechanizm rywalizacji o Nagrodę odbywająca się w Centrum 
Handlowym w Okresie Konkursu - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w 
której przyznanie nagród Uczestnikom Konkursu uzależnione jest od ich indywidualnych 
predyspozycji, zdolności i wiedzy. 

b) Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie – okres trwający od dnia 
25.11.2022 roku do 26.11.2022r. - w godzinach 6.30 - 21.00 , z zastrzeżeniem, że 26.11.2022r. 
do godziny 19.50. 

e) Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Janki ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki k/
Warszawy 

c) Zakup uprawniający do wzięcia udziału w Konkursie – zakup dowolnych towarów lub usług 
udokumentowany maksymalnie dwoma dowodami zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT 
(wystawionymi na osobę fizyczną), dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum 
Handlowego z wyłączeniem sklepu Auchan oraz zakupu takich towarów i usług jak – zakup 
usług bankowych, wymiany walut, zakup leków, zakup alkoholu, pralnie, dorabianie kluczy, 
ksero i wyrobów tytoniowych - o wartości co najmniej 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
złotych) bruko, dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającego do wzięcia udziału w 
konkursie. Celem uczestniczenia w Konkursie – uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowej 
rejestracji paragonów (faktur) w Punkcie Obsługi Konkursu. Dowody zakupu na kwotę 
stanowiącą wielokrotność kwoty 350,00 zł bruko nie uprawniają do wielokrotnego udziału w 
konkursie. Każdy Uczestnik może wziąć udział maksymalnie 2 razy w przedmiotowym 
konkursie - w trakcie całego czasu trwania konkursu (okres sprzedaży uprawniający do wzięcia 
udziału w konkursie).  

d) Punkt Obsługi Konkursu - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane w 
pobliżu sklepów Apart, W.Kruk i Douglas, czynne w Okresie Sprzedaży uprawniającej do 
wzięcia udziału w Konkursie w godzinach 12.00-20.00, w którym hostessy będą obsługiwać 
Uczestników Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

e) Nagroda lub Nagrody – nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt. 5 i w pkt. 7 Regulaminu. 

f) Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy Konkursu – osoba lub osoby spełniające kryteria, o 
których mowa w pkt. 3 Regulaminu, biorąca/e udział w Konkursie, 



g) Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub 
stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu, 

h) Regulamin lub Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin. 

3. Uczestnicy Konkursu 

a) W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

b) W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby najbliższe oraz osoby biorące bezpośredni 
lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji promocyjnej lub pozostające w 
jakimkolwiek związku prawnym lub faktycznym z Organizatorem lub Zarządcą lub 
Właścicielem Centrum. 

4. Zasady Konkursu 

a) Osoba spełniająca przesłanki opisane w Regulaminie, celem wzięcia udziału w Konkursie 
powinna: 

− dokonać w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie Zakupu 
uprawniającego do wzięcia udziału w konkursie 

− zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu z Dowodem Zakupu uprawniającym do wzięcia udziału 
w konkursie i zarejestrować się – paragony muszą być z Okresu Sprzedaży Uprawniającego do 
wzięcia udziału w Konkursie 

− Po zarejestrowaniu dowodu zakupu oraz weryfikacji spełnienia przesłanek opisanych w 
Regulaminie przez hostessę lub hosta i zaakceptowaniu oświadczenia o zapoznaniu się z 
Regulaminem – każdy dowód zakupu zarejestrowany otrzymuje podpis/pieczątkę i jest 
wykluczony z ponownej rejestracji. 

− Uczestnikowi Konkursu po rejestracji dowodu zakupu przysługuje prawo do wzięcia udziału w 
zadaniu konkursowym w Konkursie. 

b) Zadanie konkursowe: 

− Wykonanie zadania konkursowego zależy od indywidualnych predyspozycji, wiedzy dotyczącej 
kolorów oraz refleksu i spostrzegawczości Uczestnika 

− Zadanie konkursowe polega na wyborze w czasie 10 sekund imitacji diamentu wiszącego na 
konstrukcji.  

− Diamenty będą oznaczone naklejkami w różnych kolorach będących odcieniami koloru 
zielonego, tj.: malachitowy, morska zieleń, patynowy, szmaragdowy. 

− Uczestnik ma 10 sekund na wybór diamentu. Nie może zmienić raz dokonanego wyboru. Do 
każdego wybranego diamentu jest przypisana inna Nagroda opisana w pkt 5 Regulaminu. 
Zadanie konkursowe należy wykonać bezpośrednio po rejestracji dowodu zakupu. 



− w razie braku wybrania diamentu w odpowiednio oznaczonym kolorze lub przekroczenia 
czasu mierzonym na ekranie na wybór diamentu - Uczestnik Konkursu nie otrzymuje Nagrody. 

c) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zachować dowód Zakupu uprawniający do wzięcia 
udziału w Konkursie - do momentu odebrania Nagrody i podpisania protokołu odbioru 
Nagrody. W razie zaginięcia dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Konkursie - 
Uczestnikowi nie przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody. 

d) Konkurs jest przeprowadzany w terminach określonych Regulaminem, bądź do wydania 
maksymalnej ilości nagród w danym dniu (maksymalne ilości nagród zostały określone w pkt. 
5 niniejszego Regulaminu) 

e) Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych, (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu 
cywilnego. 

f) W celu wzięcia udziału w Konkursie i wygrania Nagrody, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, 
każdy Uczestnik Konkursu powinien: 

− zapoznać się z niniejszym Regulaminem, 

− Zaakceptować na tablecie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrazić 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych (imienia, 
nazwiska i adresu e-mail) do celów niniejszego Konkursu jest obligatoryjne, z kolei podanie 
numeru telefonu i zgoda na wykorzystanie ich do celów markepngowych jest fakultatywna. 

g) Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni założenia niniejszego Regulaminu i wybierze właściwy 
kolor oznaczenia na diamencie w wyznaczonym czasie - uprawniony jest do otrzymania 
Nagrody, o której mowa w pkt. 5 aż do wyczerpania Puli Nagród danego dnia. 

5. Nagrody konkursowe w Konkursie 

a) Nagrodami konkursowymi w Konkursie nr 1 są: 

I. Pula Nagród 1 – Karta przedpłacona o wartości 500zł do wykorzystania w jednym ze 
sklepów w Centrum Handlowym- 18 szt 

II. Pula Nagród 2 – Zestaw biżuterii o wartości 250zł - 108 szt 

III. Pula Nagród 3 – Karta przedpłacona o wartości 100zł do wykorzystania w jednym ze 
sklepów w Centrum Handlowym – 120 szt wśród nich: Home & You, Hopla, Venezia, 
Smyk, Wojas, Ochnik, Vistula, Wólczanka, Lavard, Bytom, Esopq, Calzedonia, Inpmissimi, 
Tezenis, Triumph, Douglas, Rossmann, Sephora, Natura, Hebe 

IV. Pula Nagród 4 – Słodki upominek o wartości 20zł – 140 szt.  

b) Do wszystkich Nagród wskazanych powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna 
w wysokości 11,11% wartości nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie 
przekazana przez Organizatora  na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty 
podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy (Uczestnika Konkursu, który 
otrzymał nagrodę), zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym 
zakresie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez 



w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym i 
wydającym nagrody jest Organizator. 

c) Organizator wskazuje, iż w przypadku, gdy w danym dniu okresu trwania Konkursu nie 
zostaną wydane wszystkie nagrody w ilości maksymalnej dla każdego dnia – Nagrody te mogą 
przejść na kolejny dzień Konkursu. 

d) Przyznanie Uczestnikowi określonej Nagrody Konkursowej z określonej Puli (Pkt 5.a.podpkt I, 
II, III, IV) uzależnione jest od trafności wyboru koloru na diamencie uzyskanego w czasie 
wykonania zadania konkursowego: 

- za odnalezienie i wybranie diamentu z oznaczeniem w kolorze morskim w czasie 10 sek. – 
przysługuje jedna nagroda z pkt. 5a, ppkt. I 

- za odnalezienie i wybranie diamentu z oznaczeniem w kolorze malachitowym w czasie 10 
sek. – przysługuje jedna nagroda z pkt. 5a, ppkt. II 

- za odnalezienie i wybranie diamentu z oznaczeniem w kolorze szmaragdowym w czasie 10 
sek. – przysługuje jedna nagroda z pkt. 5a, ppkt. III 

- za odnalezienie i wybranie diamentu z oznaczeniem w kolorze patynowym w czasie 10 sek. 
– przysługuje jedna nagroda z pkt. 5a, ppkt. IV 

e) Uczestnik Konkursu, który odnajdzie i wybierze diament o określonym oznaczeniu 
kolorystycznym w określonym czasie jest zobowiązany do odbioru nagrody niezwłocznie po 
wykonaniu zadania konkursowego. Nieodebranie nagrody w powyżej wskazanym terminie 
powoduje utratę uprawnienia do jej późniejszego otrzymania 

f) Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 
zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie; 

g) Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie (w szczególności wykonania 
zadania), w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne 
osoby; 

h) Nagrody w Konkursie, których wyboru dokonał Uczestnik Konkursu nie podlegają wymianie 
na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe; 

i) Ewentualne niejasności w zakresie dokonania odnalezienia i wyboru diamentu i oceny 
odcienia oznaczenia - rozstrzygać będzie Organizator Konkursu; 

j) Nie ma możliwości zakupu Nagród; 

k) Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu. Organizator może 
poprosić o okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

l) Pule nagród są ograniczone. Po wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom Konkursu przysługuje 
prawo do odebrania nagrody z puli niższej, z zastrzeżeniem ich dostępności. 

6. Zasady postępowania reklamacyjnego 

a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie 
bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w 
terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu. O prawidłowym wniesieniu reklamacji 
decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora. 



b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Konkursu: 

− imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego 
reklamację, 

− powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego; 

c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 
formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 6 lit b) Regulaminu; 

d) Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Zawiadomienie o wyniku reklamacji 
zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w 
reklamacji. O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez 
Organizatora (data stempla pocztowego); 

e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego 
nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

7. Dane osobowe 

a) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres 
e-mail, celem udziału w Konkursie i wydania nagrody. Podanie przez Uczestnika danych 
osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i 
wydania nagrody. 

b) Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu 
realizacji Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez 
Organizatora, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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”). 

c) Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom 
Apsys Polska S. A., podmiotu zarządzającego CH Janki, Organizatora bądź Właściciela CH Janki. 

d) Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 2 powyżej będą przetwarzane 
przez okres trwania Konkursu oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich 
dochodzeniem przez okres przedawnienia roszczeń, związanych z udziałem w Konkursie. Dane 
osobowe przetwarzane będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie. 

e) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Postanowienia końcowe 

a) Organizator Konkursu ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Konkursu, w 
stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z 



Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w 
konkursie, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, 
dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 

b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Konkursu w Punkcie Obsługi 
Konkursu. 

c) Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik Konkursu akceptuje w całości zasady Konkursu 
zawarte w niniejszym Regulaminie, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, podanych w trakcie procesu rejestracji w celu przeprowadzenia Konkursu przez 
jego Organizatora 

d) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego 
powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami 
Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem. 

e) Z Konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, iż podali nieprawdziwe dane osobowe. 

f) Organizator, przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz 
wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, podają dane 
dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z 
zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację 
Nagród. Uczestnicy mogą również dokonać dobrowolnej zgody na wykorzystanie danych 
osobowych do przesyłania im informacji handlowych i markepngowych przez Apsys Polska S. 
A. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

g) Organizator Konkursu ma prawo do odwołania Konkursu z uwagi na wystąpienie okoliczności 
niezależnych od Organizatora oraz siły wyższej w miejscu odbywania się Konkursu 
uniemożliwiających działania Punktu Obsługi Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć 
przy jego organizacji. 

h) Wszelkie niejasności interpretacyjne zapisów Regulaminu – będą rozstrzygane w sposób 
wiążący przez Organizatora. 

i) Organizator Konkursu nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez 
Uczestnika Konkursu. 

j) W kwespach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.


