REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ UDZIAŁ W DZIECIĘCEJ ESKORCIE PODCZAS MECZU WISŁY KRAKÓW”
W akukuu CENTRUM ZABAW®

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły
Kraków” (dalej: „Konkurs”) jest Platinium Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000383004, posiadającą NIP: 677-235-64-21, REGON:
121499796, kapitał zakładowy 3.110.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).
2. Organizator prowadzi bawialnie dla dzieci pod nazwą akukuu CENTRUM ZABAW® m.in.
w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 105 oraz ul. Bratysławskiej 4.
3. Organizator na portalu społecznościowym Facebook prowadzi oficjalny profil dla sieci ww. bawialni
pod nazwą „centrum.akukuu.krakow” i jest administratorem tego profilu.
4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs, w tym
również warunki i zasady wyłaniania laureatów oraz przebiegu postępowania reklamacyjnego.
5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
§2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług oferowanych w bawialniach
dla dzieci prowadzonych w ramach sieci akukuu CENTRUM ZABAW®, znajdujących się przy ul.
Zakopiańskiej 105 i przy ul. Bratysławskiej 4 w Krakowie.
§3. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs odbywa się w dniach od 01 czerwca 2018 roku do dnia 03 czerwca 2018 roku, z zastrzeżeniem,
że Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2018 roku od godziny otwarcia danego lokalu akukuu
CENTRUM ZABAW® wskazanych w §2 niniejszego Regulaminu a kończy w dniu 03 czerwca 2018
roku o godzinie 23:59.
2. Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby, które w dniach od 01 czerwca 2018 roku do dnia 03
czerwca 2018 roku były klientami lokali akukuu CENTRUM ZABAW® znajdujących się w Krakowie
przy ul. Zakopiańskiej 105 lub ul. Bratysławskiej 4, w godzinach otwarcia każdego z wyżej wskazanych
lokali w tych dniach.
§4. Warunki ogólne
1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych będące klientami akukuu CENTRUM ZABAW® (dalej: „Uczestnicy”). W związku z
organizacją i realizacją Konkursu, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do weryfikacji wieku
Uczestnika Konkursu, poprzez poproszenie o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości pozwalającego na stwierdzenie wieku Uczestnika.
2. Uczestnikiem Konkursu może być przedstawiciel ustawowy (rodzic albo opiekun prawny) lub
pełnoletni opiekun dziecka, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) w czasie trwania Konkursu, tj. w dniach od 01 do 03 czerwca 2018 roku, wraz z dzieckiem, którego
jest rodzicem lub opiekunem prawnym skorzystał ze wstępu do akukuu CENTRUM ZABAW®,
c) prawidłowo wykonał Zadanie Konkursowe i dokonał skutecznego Zgłoszenia Konkursowego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Zarządu Organizatora jak również jego
wspólnicy, wstępni, zstępni i powinowaci osób zasiadających w zarządzie lub innych organach
Organizatora oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, jak również ich pracownicy,
współpracownicy oraz osoby świadczące usługi i współpracujące z Organizatorem lub podmiotami
powiązanymi z nim osobowo lub kapitałowo, w związku z prowadzoną przez nie działalnością
gospodarczą lub organizowanym Konkursem.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
przystąpieniem do udziału w Konkursie i przestrzegania jego postanowień.

§5. Warunki udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zobowiązany jest:
1) samodzielnie wykonać zadanie konkursowe polegające na autorskim wykonaniu jak najbardziej
kreatywnego i pomysłowego zdjęcia, podczas pobytu w akukuu CENTRUM ZABAW® w czasie
trwania Konkursu oraz wypełnić Formularz konkursowym otrzymany w lokalu akukuu
CENTRUM ZABAW® (dalej: „Zadanie Konkursowe”);
2) zgłosić udział w Konkursie poprzez wysłanie na adres e-mail: manager.solvay@akukuu.pl lub
manger.bratyslawska@akukuu.pl wiadomość e-mail (w tytule wiadomości wpisać – Konkurs –
Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków) wraz z załączeniem do e-mail
pliku ze zdjęciem, o którym mowa w punkcie powyżej oraz ze skanem wypełnionego Formularza
konkursowego, otrzymanego w lokalu akukuu CENTRUM ZABAW® (dalej: „Zgłoszenie
Konkursowe”).
2. Każda osoba korzystająca z usług akukuu CENTRUM ZABAW® w czasie trwania Konkursu
określonego w §3 Regulaminu, podczas pobytu w akukuu CENTRUM ZABAW® może otrzymać
Formularz konkursowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełnienie ww.
Formularza konkursowego warunkuje wykonanie Zadania konkursowego i dokonanie skutecznego
Zgłoszenia Konkursowego.
3. Momentem dokonania skutecznego Zgłoszenia Konkursowego jest moment otrzymania przez
Organizatora wiadomości e-mail, na jeden z podanych adresów e-mail, wraz z załącznikiem w postaci
prawidłowo wykonanego Zadania Konkursowego, zgodnie z wymogami z ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika, w Zgłoszeniu Konkursowym zdjęcia
składającego się na Zadanie Konkursowe, którego jest autorem, w tym autorem wszystkich jego
elementów, wykonanego samodzielnie i co do którego przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie.
5. Zamieszczone w Zadaniu Konkursowym treści nie mogą naruszać praw osób trzecich, prezentować
treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści na
jakimkolwiek tle ani treści naruszających dobre imię Organizatora, bawialni akukuu CENTRUM
ZABAW® ani ich partnerów, pracowników lub współpracowników.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym i jego każdym
elemencie, treści z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie dóbr osobistych czy praw osób
trzecich.

7. W czasie trwania Konkursu każdy jego Uczestnik może tylko raz wysłać Zgłoszenie Konkursowe na
jeden z podanych adresów e-mail, wymienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy,
Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego, Organizator weźmie pod uwagę
prawidłowe Zgłoszenie Konkursowe, a jeśli więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe tego samego
Uczestnika będzie prawidłowe, wówczas decyduje kolejność dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
§6. Wyłanianie laureatów
1. Komisję konkursową w składzie trzech osób powołuje Organizator.
2. Komisja konkursowa wybierze jedno najciekawsze oraz najbardziej kreatywnie i oryginalnie wykonane
Zadania Konkursowe (zdjęcie), które jednocześnie będzie spełniać wszelkie wymogi określone w
niniejszym Regulaminie i w konsekwencji wyłoni jednego zwycięzcę. Jeden laureat zostanie wyłoniony
ze Zgłoszeń Konkursowych wysłanych na oba adresy -e-mail podane w §5 ust.1 Regulaminu (dalej:
„Laureat”).
3. Zadania Konkursowe oraz Zgłoszenia Konkursowe niespełniające warunków określonych
w niniejszym Regulaminie nie będą brane przez Organizatora oraz powołaną przez niego Komisję pod
uwagę.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnym profilu
akukuu CENTRUM ZABAW® (centrum.akukuu.krakow) w dniu 05 czerwca 2018 roku do godziny
23.59.
§7. Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 (jeden) laureat. Organizator zastrzega iż, nagroda o której mowa w
ustępie 2 poniżej, jest do wykorzystania przez dziecko w wieku od 5 do 12 lat.
2. Nagrodą w Konkursie jest:
1) voucher na udział w Eskorcie Dziecięcej Wisły Kraków w ramach Pakietu Białego o wartości
250,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) brutto, który to obejmuje:
a) wyprowadzenie zawodnika Wisły Kraków na murawę stadionu;
b) 2 bilety na mecz – Loża VIP Silver (dziecko + opiekun);
c) plakat wraz podpisami zawodników I drużyny;
d) bilet na parking;
2) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 28,00 złotych (słownie: dwadzieścia osiem złotych,
00/100).
3. Fundatorem nagrody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest Organizator.
4. Laureat Konkursu zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10%
wartości otrzymanej nagrody. Laureat Konkursu wyraża zgodę na potrącenie zaliczki na poczet tego
podatku z nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Organizator, jako płatnik
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody pobiorą od
laureata Konkursu wartość tego podatku, a następnie odprowadzą do właściwego, zgodnego
z deklaracją Laureata, Urzędu Skarbowego.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie Organizatorowi przez Laureata Konkursu, w chwili
odbioru nagrody, informacji i danych niezbędnych do uiszczenia podatku dochodowego od nagrody.

6. Odbiór nagrody w postaci vouchera, o którym mowa w §7 ust.2 niniejszej Umowy, będzie możliwy od
dnia 06 czerwca 2018 roku do dnia 15 czerwca 2018 roku, w lokalu akukuu CENTRUM ZABAW® w
Krakowie przy ul. Bratysławskiej 4, w godzinach otwarcia danego lokalu.
7. Nagroda zdobyta w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
8. Przy odbiorze nagrody, w celu sprawdzenia tożsamości Laureata Konkursu oraz spełniania wymogów,
o których mowa w niniejszym Regulaminie, pracownicy Organizatora mogą poprosić o okazanie
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odmowa okazania
dokumentu wiąże się z odmową wydania i przekazania nagrody.
9. Odmowa przyjęcia nagrody lub nie odebranie nagrody w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego
paragrafu, oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego
tytułu wobec Organizatora.
10. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
11. Wykorzystanie vouchera, który jest nagrodą w Konkursie odbywa się zgodnie z regulaminem
uczestnictwa w eskorcie dziecięcej, dostępnym m.in. pod adresem strony internetowej:
http://www.wisla.krakow.pl/_pliki_/filemanager/Regulamin%20uczestnictwa%20w%20eskorcie%20
dziecięcej%20Wisła%20Kraków.pdf .
12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa przez Laureata i osobę
towarzyszącą Laureata (dziecka w wieku od 5 do 12 lat) w meczu piłki nożnej na podstawie biletów
składających się na Pakiet Biały, na zakup którego jest voucher, będący Nagrodą w niniejszym w
Konkursie, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niemożliwość udziału w meczu piłki nożnej
niezależnie od jej przyczyny. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za realizację wszystkich
usług składających się na Pakiet Biały, na zakup którego jest voucher, będący Nagrodą w niniejszym w
Konkursie.
§8. Prawa autorskie
1. Z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego, na zasadach określonych w Regulaminie, Uczestnik
wyraża zgodę na niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez
Organizatora z wykonanego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów poprzez:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści Zadania Konkursowego i poszczególnych jego
elementów - wytwarzanie dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe i
poszczególne jego elementy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w
sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez
Organizatora praw zależnych do wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych
jego elementów oraz zezwalania na wykonywanie tych praw.
3. Z chwilą o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z
wykonanego przez niego Zadania Konkursowego i poszczególnych jego elementów w zakresie
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu zarówno z opatrzeniem ich nazwiskiem Uczestnika jak i bez
opatrzenia ich jego nazwiskiem.

§9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz danych osobowych dziecka Uczestnika jest
Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej jako:
„Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych: iod@akukuu.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka/dzieci podane Administratorowi,
będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: 1) w celu wykonania obowiązku prawnego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 2) w celu
rozpowszechnienia w celach marketingowych przez Administratora wizerunku utrwalonego w związku
z wykonaniem przeze Pana/Panią Zadania Konkursowego i dokonaniem Zgłoszenia Konkursowego w
celu wzięcia przez Pana/Panią udziału w ww. Konkursie, poprzez rozpowszechnianie oraz
publikowanie wizerunku w mediach elektronicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
6. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez czas trwania
Konkursu, na czas postępowania reklamacyjnego oraz po zakończeniu Konkursu oraz postępowania
reklamacyjnego, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych, a w przypadku
wyrażenia zgód na wykorzystanie wizerunku przez Administratora – do czasu wycofania danej zgody.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje
się poprzez, wedle Pani/Pana wyboru albo na kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:
iod@akukuu.pl albo wiadomość skierowaną na adres reklamacje@akukuu.pl bądź w drodze
korespondencji listownej skierowanej na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia
konkursu „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków” przez Administratora. ).
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych zawarte są w Regulaminie akukuu CENTRUM
ZABAW® oraz w Polityce prywatności akukuu CENTRUM ZABAW®.
§10. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do przeprowadzenia konkursu „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie
podczas meczu Wisły Kraków” oraz inne skargi lub wnioski mogą być zgłaszane przez Uczestników w
formie pisemnej i pozostawione u managera w danym lokalu akukuu CENTRUM ZABAW® bądź
poprzez przesłanie listem na adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków z dopiskiem "Reklamacja
konkurs - „Wygraj udział w dziecięcej eskorcie podczas meczu Wisły Kraków”" albo w drodze
korespondencji elektronicznej przesłanej na adres: reklamacje@akukuu.pl. Reklamacja, skarga lub

wniosek powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub
adres mailowy, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub
wniosek. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w terminie do 30 dni w formie
pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą
elektroniczną na wskazany adres mailowy. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach akukuu
CENTRUM ZABAW® poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość na wskazany przez Uczestnika
adres e-mail lub adres do doręczeń.
2. Informacje o sposobów wnoszenia skarg, składania wniosków i sposobów rozwiazywania sporów z
konsumentami odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu akukuu CENTRUM ZABAW®
dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.akukuu.pl oraz w ogólnodostępnym miejscu w
recepcjach lokali akukuu CENTRUM ZABAW®.
§11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.akukuu.pl oraz w ogólnodostępnym
miejscu w lokalach akukuu CENTRUM ZABAW®. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w taki
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, z którego korzysta Uczestnik.
2. Organizator nie pokrywa kosztów i wydatków poniesionych przez Uczestników z związku z udziałem
w Konkursie.

Załącznik:
1. Załącznik nr 1 – Formularz konkursowy.

