Regulamin Konkursu
„Świętujemy, prezentujemy”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Świętujemy, prezentujemy” (dalej: Konkurs) jest Top
Secret Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (94 -250), przy ul. Żniwnej 10/14, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS:0000129475, NIP: 727-25-70-554, REGON: 473073389 z kapitałem zakładowym
w wysokości: 77.308.000 zł w pełni wpłaconym (dalej Organizator).
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2
Zasady ogólne Konkursu
1. Konkurs z dziedziny kultury polega na napisaniu dla marki Top Secret najpiękniejszych,
najbardziej twórczych, artystycznych i kreatywnych w wyrazie oraz posiadających walory
literackie życzeo na kolejne 20 lat istnienia firmy na rynku odzieżowym.
2. W Konkursie może wziąd udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest osobą fizyczną, która ukooczyła 18 lat, albo ukooczyła 13 lat i posiada zgodę na udział w
niniejszym konkursie wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego;
- w dniach 17-23 października 2016 napisała na kartce konkursowej życzenia dla marki Top
Secret i oddała ją sprzedawcy w naszym salonie sprzedaży.
3. Na kartce konkursowej musi znaleźd się nr telefonu lub e- mail podany w formularzu karty CC
uczestnika Konkursu.
4. W Konkursie mogą wziąd udział osoby, które należą do naszego klubu lojalnościowego
Collection Club.
5. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie
Organizatora, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wyżej - to jest w
szczególności: wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie osób pozostające w stosunku
przysposobienia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie
Uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego
oraz z Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa.
§3
Nagrody
1. Nagrody specjalne w postaci ubrao naszej marki o wartości 500 zł trafią do 372 osób
nagrodzonych za najpiękniejsze życzenia dla Top Secret. Kwota zakupu nie może byd wyższa niż
500 zł.

2. Organizator zastrzega, że osoby nagrodzone nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę
innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Uczestnik Konkursu może wygrad tylko 1 nagrodę specjalną w postaci zakupów o wartości 500 zł.
4. Wyboru Laureatów konkursu dokona Jury wyłonione przez Organizatora.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 listopada 2016 r. Zwycięscy Konkursu zostaną
powiadomieni o wynikach drogą mailową. Pełna lista laureatów dostępna będzie w siedzibie
firmy Top Secret
6. Odbiór nagrody może nastąpid do dnia 8 grudnia w sklepie Top Secret, w którym doszło do
złożenia karty konkursowej.
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§4
Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą byd
dokonywane w terminie do dnia 28 listopada 2016. Reklamacje należy zgłaszad w formie
pisemnej listem poleconym na adres Organizatora (tj. ul. Żniwna 10/14, Łódź 94-250), dopisując
na kopercie „Świętujemy, prezentujemy”.
Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w podanym powyżej terminie i na podany
w Regulaminie adres Organizatora, o którym mowa w § 1 pkt 1.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierad: dane osoby je składającej co najmniej takie, aby
można było dokonad Jej identyfikacji - imię i nazwisko oraz adres zwrotny, a także wskazanie
przyczyn dokonania zgłoszenia reklamacyjnego - i jeśli to konieczne - wraz z uzasadnieniem
(dalej Reklamacje).
Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
pisma.
O rozpatrzeniu Reklamacji osoba ją składająca zostanie powiadomiona pismem przesłanym
listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w Reklamacji.
§5
Postanowienia koocowe
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.
Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
w przypadku wygranej, koniecznych do wydania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 233, poz. 883.
Dane osobowe przekazane przez Laureatów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
realizacji Konkursu na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
Laureat wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem
w Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a w szczególności na
stronach internetowych Organizatora, na oficjalnym profilu Facebook Organizatora,
a także zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.

