
REGULAMIN	KONKURSU	
„M1	Talent	Show	dla	widzów”	

	
§	1.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

	
1. Niniejszy	 regulamin	 (dalej:	 „Regulamin”)	określa	zasady	udziału	w	konkursie	pod	nazwą:	„M1	Talent	

Show	dla	widzów”	(dalej:	„Konkurs”).		
2. Przystąpienie	do	udziału	w	Konkursie	oznacza	zapoznanie	się	Uczestnika	z	Regulaminem	

i	zaakceptowanie	jego	warunków.	
3. Organizatorem	i	fundatorem	nagrody	w	Konkursie	jest	METRO	PROPERTIES	sp.	z	o.o.	w	Warszawie	(02-

183),	 Al.	Krakowska	 61,	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	
prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.	 st.	 Warszawy	 w	 Warszawie,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 KRS	 0000030425,	 NIP:	 5222828707,	 REGON:	
9510065434,	kapitał	zakładowy	11.000.000,00	zł	(dalej:	„METRO	PROPERTIES”).	

4. Konkurs	nie	jest	grą	losową	w	rozumieniu	art.	2	ustawy	o	grach	hazardowych	z	dnia	19	listopada	2009	
roku	 (Dz.	 U.	 2009,	 Nr	 201,	 poz.1540	 ze	 zm.)	 i	 nie	 podlega	 regułom	 zawartym	w	 ww.	 ustawie	 oraz	
przepisach	wykonawczych	do	tej	ustawy.	

5. Uczestnikom	nie	przysługuje	wynagrodzenie	za	udział	w	Konkursie.	
	

§	2.	CZAS	I	MIEJSCE	KONKURSU	

Konkurs	odbędzie	się	w	dniu	11.08.2018	r.	w	godzinach	14:00-17:00	w	Centrum	Handlowym	M1	Radom	
przy	al.	Grzecznarowskiego	28	 (dalej:	 „Miejsce	Konkursu”).	Powyższy	okres	nie	obejmuje	postępowania	
reklamacyjnego,	prowadzonego	zgodnie	z	§	6	Regulaminu.	

§	3.	WARUNKI	UCZESTNICTWA	ORAZ	PRZEBIEG	KONKURSU		
	

1. W	 celu	 wzięcia	 udziału	 w	 Konkursie	 uczestnik	 powinien	 w	 Czasie	 trwania	 Konkursu	 spełnić	 łącznie	
warunki	określone	w	Regulaminie,	w	szczególności:	

a)	przyjść	do	Centrum	Handlowego	M1	Radom	w	trakcie	imprezy	finałowej	„#M1TalentShow”;	
b)	 zapoznać	 się	 z	 zasadami	 uczestnictwa	 w	 Konkursie	 dostępnymi	 na	 stronie	 internetowej	 pod	
nazwą:	www.zakupywm1.pl/m1-radom	
c)	 wykonać	 zadanie	 konkursowe,	 polegające	 na	 wskazaniu,	 który	 uczestnik	 imprezy	 finałowej	
zasługuje	na	wygraną	i	uzasadnieniu	swojego	wyboru	(dalej:	„Zgłoszenie”);		
d)	wpisać	swoje	imię	i	nazwisko	na	Zgłoszeniu	oraz	wyrazić	zgodę	na	wzięcie	udziału	w	Konkursie;	
e)	wrzucić	Zgłoszenie	do	przeznaczonej	do	tego	urny	w	miejscu	imprezy	finałowej	„M1TalentShow”	
(dalej:	„Uczestnik”).	

2.	W	Konkursie	wziąć	udział	może	osoba	posiadająca	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych	oraz	osoba	
nie	posiadająca	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych,	za	zgodą	opiekuna	prawnego.		

3.	 W	 Konkursie	 nie	 mogą	 brać	 udziału	 pracownicy	 METRO	 PROPERTIES	 a	 także	 innych	 firm	
współpracujących	 przy	 organizacji	 Konkursu	 ani	 osoby	 bliskie	 pracowników	 tych	 podmiotów.	 Przez	
osoby	 bliskie	 rozumie	 się	 wstępnych,	 zstępnych,	 rodzeństwo,	 małżonków,	 małżonków	 rodzeństwa,	
rodziców	małżonków,	kuzynów	i	osoby	pozostające	w	stosunku	przysposobienia.	

4.	 W	 Konkursie	 nie	 mogą	 brać	 udziału	 wykonawcy	 -	 uczestnicy	 imprezy	 finałowej	 Konkursu	
„#M1TalentShow”.	



5. Zgłoszenie	 będzie	 oceniane	 przez	 Komisję	 Konkursową,	 składającą	 się	 z	 2	 osób	 wybranych	 przez	
Organizatora.	 Przy	 ocenie	 Zgłoszeń	 Komisja	 Konkursowa	 kierować	 się	 będzie	 własnym	 uznaniem,	
biorąc	pod	uwagę	m.in.	następujące	kryteria:	kreatywność,	walory	artystyczne,	atrakcyjność	formy	
i	treści.	

6. METRO	PROPERTIES	zastrzega	sobie	prawo	do	wykluczenia	z	Konkursu	Zgłoszenia,	w	szczególności	w	
przypadku,	gdy	Zgłoszenie:	

a. zawiera	 wulgaryzmy,	 treści	 obraźliwe,	 polityczne,	 propagandowe,	 religijne	 lub	 treści	
sprzeczne	z	prawem;	sceny	obsceniczne	i/lub	pornograficzne,	

b. narusza	 jakiekolwiek	 prawa	 osób	 trzecich,	 w	 tym	 w	 szczególności:	 dobra	 osobiste,	 prawa	
autorskie	lub	prawa	do	ochrony	wizerunku;	

c. narusza	dobre	obyczaje;	
d. zawiera	elementy	godzące	w	dobre	imię	lub	renomę	Centrum	Handlowego	M1,	
e. zawiera	 jakiekolwiek	 treści	 nieprzeznaczone	 lub	 szkodliwe	 dla	 osób	 niepełnoletnich	 lub	 z	

innych	przyczyn	zostanie	uznane	za	nienadające	się	do	publikacji.	
7. Spośród	Uczestników,	Komisja	Konkursowa	wybierze	 jednego	Zwycięzcę.	W	przypadku	gdy	 żadne	 ze	

Zgłoszeń	Konkursowych	nie	prezentuje	zadowalającego	poziomu	artystycznego,	Komisja	Konkursowa	
może	zadecydować	o	niewyłonieniu	Zwycięzcy	i	nieprzyznaniu	nagród.		

8.	 Imię	 i	nazwisko	zwycięskiego	Uczestnika	 zostanie	ogłoszone	 i	wyczytane	na	 scenie	w	 trakcie	 imprezy	
finałowej	 Konkursu	 „#M1TalentShow”	 przed	 ogłoszeniem	 zwycięzcy	 finału	 Konkursu	
„#M1TalentShow”.		

9.	 	Organizator	może	wykluczyć	Uczestnika,	który	narusza	niniejszy	Regulamin.	
10.		Organizator	 nie	 pokrywa	 kosztów	 uczestnictwa	 w	 Konkursie,	 w	 tym	 kosztów	 przejazdu,	 noclegów,	

wyżywienia,	strojów,	tantiem	itp.	

§	4.	NAGRODY/WYDANIE	NAGRÓD	W	KONKURSIE	

1. Zwycięzca	otrzymuje	nagrodę	w	postaci	karty	przedpłaconej	o	wartości	200,00	zł.	
2. Warunkiem	 wydania	 nagrody	 jest	 obecność	 zwycięskiego	 Uczestnika	 na	 imprezie	 finałowej	

„#M1TalentShow”	w	trakcie	ogłaszania	wyników.	W	przypadku	jeżeli	Uczestnik	nie	zgłosi	się	po	odbiór	
nagrody,	nagroda	przepada,	a	METRO	PROPERTIES	według	własnego	uznania,	zadecyduje	czy	nagroda	
zostanie	przyznana	innemu	Uczestnikowi.		

3. Nagroda	 zostanie	 wydana	 w	 dniu	 imprezy	 finałowej	 „#M1TalentShow”.	 Zwycięzca	 przy	 odbiorze	
nagrody	przedstawi	dowód	tożsamości,	celem	zweryfikowania,	czy	zgodnie	z	§	3	Regulaminu	spełnia	
warunki	 uczestnictwa	w	Konkursie,	 a	w	 przypadku	 osób	 niepełnoletnich	 przedstawi	 zgodę	 opiekuna	
prawnego	na	udział	w	Konkursie	i	podpisze	protokół	odbioru	Nagrody.	

§	5.	OCHRONA	DANYCH	OSOBOWYCH	

1.	 	 Administratorem	danych	 osobowych	Uczestników	 jest	METRO	PROPERTIES	 sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	
w	Warszawie	 (02-183),	 Al.	Krakowska	 61,	 KRS	 0000030425.	 Inspektor	 Ochrony	 Danych	 e-mail:	
iod@metro-properties.pl.	

2.		Dane	 osobowe	 podane	 przez	 Uczestnika	 w	 Zgłoszeniu,	 w	 trakcie	 trwania	 Konkursu	 oraz	 w	
postępowaniu	 reklamacyjnym	 będą	 przetwarzane	w	 celu	 organizacji	 i	 przeprowadzenia	 Konkursu,	 a	
także	w	celach	archiwizacyjnych	i	rozliczności.	

3.		METRO	PROPERTIES	przetwarza	wskazane	dane	osobowe	na	podstawie	art.	6	ust.	1	 lit.	 a)	Ogólnego	
rozporządzenia	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (dalej:	 „RODO”),	 tj.	 na	 podstawie	 zgody	 na	



przetwarzanie	 danych	 osobowych	 celem	 wzięcia	 udziału	 w	 Konkursie	 i	 umożliwienia	 jego	
przeprowadzenia,	wyczytania	zwycięskich	Uczestników	i	zaproszenie	na	scenę	imprezy	finałowej	oraz	
art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 f)	 RODO,	 tj.	 prawnie	 uzasadnionego	 interesu,	 którym	 jest	 umożliwienie	
przeprowadzenia	postępowania	reklamacyjnego	oraz	archiwizacja	dokumentów.		

4.		Podanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne,	 natomiast	 niezbędne	 do	 umożliwienia	 METRO	
PROPERTIES	zorganizowania	Konkursu,	powiadomienia	o	przyznaniu	Nagrody,	wydania	Nagrody	oraz	
rozpatrzenia	reklamacji	w	postępowaniu	reklamacyjnym.		

5.		Dane	osobowe	nie	będą	̨podlegały	dalszemu	przetwarzaniu	i	nie	będą	̨przechowywane	dłużej	niż	̇ jest	
to	 niezbędne	 do	 osiągniecia	 ww.	 celów	 przetwarzania,	 tj.	 do	 czasu	 zakończenia	 postępowania	
reklamacyjnego.	

6.		Uczestnicy	 podają	 swoje	 dane	 na	 zasadzie	 dobrowolności	 i	 mają	 prawo	 do	 uzyskania	 dostępu	 do	
swoich	danych,	prawo	do	ich	sprostowania,	prawo	do	cofnięcia	zgody	na	przetwarzanie	danych,	prawo	
żądania	 ich	 usunięcia,	 gdy	 zdaniem	 Uczestnika,	 nie	 ma	 podstaw	 do	 tego	 żeby	METRO	 PROPERTIES	
dalej	 przetwarzał	 dane,	 prawo	 żądania	 ograniczenia	 przetwarzania,	 prawo	 do	 wniesienia	 sprzeciwu	
wobec	przetwarzania	danych	z	uwagi	na	 szczególną	sytuację	Uczestnika,	prawo	do	wniesienia	 skargi	
do	 organu	 nadzorczego	 (Prezesa	 Urzędu	Ochrony	 Danych	Osobowych)	w	 przypadku	 gdy	 dojdzie	 do	
naruszenia	przetwarzanych	danych.	

7.	 Uczestnik	 w	 celu	 skorzystania	 z	 przysługujących	 mu	 praw	 może	 zgłosić	 stosowne	 żądanie	 poprzez	
wysłanie	wiadomości	e-mail	na	adres	e-mail	Inspektora	Ochrony	Danych,	tj.	iod@metro-properties.pl.	

8.	 METRO	 PROPERTIES	 może	 udostępnić	 dane	 osobowe	 zawarte	 w	 Zgłoszeniu	 podmiotowi	
przetwarzającemu	z	którym	ma	zawartą	umowę	na	organizację	imprezy	finałowej	„#M1TalentShow”.	

9.	 METRO	 PROPERTIES	 nie	 przetwarza	 danych	 osobowych	 Uczestników	 w	 sposób	 opierający	 się	
wyłącznie	na	zautomatyzowanym	przetwarzaniu.		

§	6.	POSTĘPOWANIE	REKLAMACYJNE	

1.		Wszelkie	reklamacje	dotyczące	sposobu	przeprowadzenia	Konkursu	i	przyznawania	nagrody,	mogą	być	
zgłaszane	 na	 piśmie	 pod	 rygorem	 nieważności	 w	 terminie	 do	 dwóch	 tygodni	 od	 dnia	 zakończenia	
Konkursu.	 Reklamację	 należy	 przesłać	 Organizatorowi	 na	 adres:	 METRO	 PROPERTIES	 sp.	 z	 o.o.,	 al.	
Krakowska	61,	02-183	Warszawa.	Podane	w	treści	reklamacji	dane	osobowe	będą	przetwarzane	w	celu	
rozpatrzenia	składanej	reklamacji.	

2.	 Reklamacje	rozpatrywane	będą	w	terminie	do	14	dni	od	ich	otrzymania.	

§	7.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. Niniejszy	 Regulamin	 jest	 do	 wglądu	 na	 stronie	 www.zakupywm1.pl/m1-radom,	 w	 Dyrekcji	 Centrum	
Handlowego	M1	oraz	w	miejscu	imprezy	finałowej	„#M1TalentShow”	.	

2. Organizator	 zastrzega	 sobie	możliwość	 zmiany	Regulaminu	w	każdym	czasie,	poprzez	opublikowanie	
zmienionego	 Regulaminu	 w	 sposób	 opisany	 w	 ust.1.	 Zmiana	 Regulaminu	 nie	 będzie	 pozbawiać	
Uczestników	praw	nabytych.	

3. Organizator	 odpowiedzialny	 jest	 za	 treść	 Regulaminu,	 obsługę	 Konkursu,	 w	 szczególności	 za	
przyjmowanie,	 weryfikację	 i	 przechowywanie	 Zgłoszeń	 oraz	 wydawanie	 nagród	 na	 zasadach	
określonych	 w	 niniejszym	 Regulaminie	 oraz	 przyjmowanie	 i	 rozpatrywanie	 reklamacji	 zgodnie	 z	
postanowieniami	niniejszego	Regulaminu.	

4. Organizator	zastrzega	możliwość	odwołania	Konkursu	w	każdym	czasie	bez	podania	przyczyn.		



5. W	 kwestiach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 stosuje	 się	 przepisy	 Kodeksu	 Cywilnego	 i	
inne	przepisy	prawa	polskiego.	

 

 


