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Wrocław, dnia 04-02-2022 r. 

 

REGULAMIN 

sprzedaży promocyjnej „F1 Weekend” 

CH Magnolia Park 

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „F1 Weekend” (dalej: „Promocja”). 

2. Promocja przeprowadzona zostanie w CH Magnolia Park mieszczącym się przy ul. Legnickiej 58, 54-204 Wrocław (dalej: 

„Centrum”). 

3. Organizatorem Promocji jest Very Well sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 63 NIP: 675 172 18 90, REGON: 

385200189, (dalej „Organizator”). 

4. Promocja będzie odbywać się w dniu 04. 02.2022 roku w godzinach 11:00 do 19:00. We wskazanym powyżej terminie można 

dokonać zakupów i zgłosić paragon w ramach Promocji. 

5. Organizator zapewnia, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną  

ani grą, której wynik zależy od przypadku. 

6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział  

w Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna. 

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także zarządcy Centrum, osoby korzystające z 

powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący  

w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy w Centrum, ani inne podmioty lub ich pracownicy  

i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji. 

8. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 4 powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, 

konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, 

przysposobiony. 

9. Uczestniczenie w Promocji jest dobrowolne. 

10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator. 

 

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI 

 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum i zachowają oryginalny paragon 

(faktury nie będą akceptowane). Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów 

tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów i papierosów elektronicznych), produktów leczniczych, 

mleka początkowego oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych oraz bonów 

i talonów podarunkowych, kart do telefonów pre-paid, doładowania telefonów. 

2. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi paragony na kwotę co najmniej 100 złotych brutto (dalej: 

„Uczestnik”). Dopuszcza się sumę maksymalnie dwóch paragonów. Za zakupy udokumentowane na jednym zestawie paragonów 

Organizator przyznaje jeden kupon.  

3. Jeden Uczestnik może zarejestrować w trakcie trwania Promocji maksymalnie 10 paragonów. 

4. Wydanie Kuponu następuje po podaniu pełnych danych osobowych na potrzeby Promocji (tj. imię, nazwisko, adres mailowy, nr 

telefonu).  

5. Punkt Wydawania Kuponów mieści się na pasażu Centrum Handlowego nieopodal sklepu Deichmann. 

6. W Promocji można wziąć udział maksymalnie 5 razy, o ile każdorazowo spełni się warunki Promocji. Organizator stempluje 

paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z Promocji. 

7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane 

do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do zakończenia promocji. 
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8. Z wyłączeniem przysługujących Uczestnikowi praw z tytułu rękojmi i gwarancji, po odebraniu nagrody nie ma możliwości zwrotu 

towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej 

lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy. 

9. Jeśli wymaga tego prawo do nagrody w Promocji przypisane jest świadczenie dodatkowe 

w wysokości 11,11% wartości nagrody („Świadczenie dodatkowe”). 

10. Nagroda wydana będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym  

od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Dodatkowa kwota pieniężna ("świadczenie 

dodatkowe") równa kwocie należnego podatku dochodowego z tytułu wygranej nagrody zostanie przez Organizatora odprowadzona 

tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego  

od wygranej nagrody do właściwego urzędu skarbowego. 

 

Część III. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW. 

1. W dniu 04.02.2022 rozgrywane będą eliminację uczestników. Wyłonionych zostanie 32 najlepszych graczy, którzy będą mieli prawo 

udziału w wyścigach finałowych odbywających się w dniu 05.02.2022 według scenariusza stanowiącego załącznik do regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończenie 18 lat.  

3. Każdy pełnoletni uczestnik może być reprezentowany przez niepełnoletniego zawodnika, którego jest prawnym opiekunem, z 

zastrzeżeniem, że nagrodę otrzymuje pełnoletni uczestnik. 

4. Nad całością zawodów i ich prawidłowym przebiegiem czuwa Organizator. 

5. Jeden kupon upoważnia uczestnika do przejechania 3 okrążeń, z których najlepszy czas będzie brany pod uwagę przy ustalaniu 

końcowej klasyfikacji. 

6. Finaliści zostaną poinformowani o uzyskaniu kwalifikacji poprzez wiadomość SMS po zakończeniu eliminacji. 

7. Uczestnik, który nie stawi się w strefie zawodów na 10 minut przed rozpoczęciem wyścigu zostanie wykluczony z zawodów. 

8. W wyścigach finałowych jednocześnie będzie startować 4 uczestników, z których dwóch najlepszych zakwalifikuje się do kolejnej  

rundy.  

9. W przypadku, gdy na starcie wyścigu nie stawi się minimum 3 zawodników wyścig kończy się walkowerem, a zawodnicy, którzy 

się stawili automatycznie kwalifikują się do kolejnej rundy zawodów. 

10. Zawody będą odbywać się na torze ,,Catalunya’’ 

11. Wyścig, który zostanie przerwana z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od samego początku.  

12. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących wyścigu decydujące słowo posiada Organizator. 

13. Asysty w grze zawodnik ustawia sobie dowolnie z zastrzeżeniem, że najmniejszy możliwy poziom to amator z wyłączoną 

dynamiczną linią wyścigową oraz funkcją ducha. 

14. Zawodnik może wybierać indywidualnie pomiędzy manualną i automatyczną skrzynią biegów. 

15. W eliminacjach uczestnik może użyć tylko i wyłącznie bolidu marki Ferrari. 

16. Parametry samochodów w wyścigach finałowych będą ustawione na równe i przydzielone losowo każdemu uczestnikowi. 

17. W wyścigach 1/8 finału, ćwierćfinałowych oraz półfinałowych uczestnik ma do pokonania 1 okrążenie kwalifikacyjne i 5 okrążeń 

wyścigu. W finale 1 okrążenie kwalifikacji oraz 17 okrążeń wyścigu. 

18. Wszystkie komunikaty (ostrzeżenia, kary, dyskwalifikację, niezaliczenie czasów okrążeń) są ważne dla przebiegu wyścigu. Nie 

podlegają zmianą i są nadrzędne dla sędziowania gry. 

19. Ustawienia kierownicy i pedałów są domyślne i nie mogą zostać zmienione. 

20. Układ przycisków na kierownicy jest domyślny nie może zostać zmieniony. 

21. Finaliści są rozstawieni w drabince turniejowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, w którym skrót ,,E’’ i 

liczba oznacza miejsce zajęte w eliminacjach. 

22. Dla najlepszej 4 zawodów organizator przyznaje następujące nagrody: 

1. Nagroda I stopnia – za zwycięstwo w zawodach – wyjazd na GP Hiszpanii 2022 w pakiecie VIP Hero 

2. Nagroda II stopnia – za miejsca 2-4 – kurtki z oryginalnej kolekcji Ferrari. 

23. Nagroda rzeczowa w postaci Vouchera na wyjazd na GP Hiszpanii 2022 jest wystawiana imiennie i przysługuję tylko uczestnikowi. 

Nie dopuszcza się jej odsprzedaży, cesji czy odstąpienia. 
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Część IV. DANE OSOBOWE 

1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko celem udziału w Konkursie oraz celem 

odbioru nagrody. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w 

Konkursie i wydania nagrody. 

2. 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”). 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, oraz podmiotom 

udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia lub 

podpowierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez okres trwania Akcji oraz w celu 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia Akcji. 

Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 3 powyżej będą przetwarzane do odwołania zgody na cel, w przypadku 

jej wyrażenia. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Wydawania 

Nagród. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 

3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami w celu wzięcia udziału w 

Promocji. 

5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród, a także za 

kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Promocji . 

6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 7, tak jak za własne działania i 

zaniechania. 

7. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji na przebieg Promocji nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Promocji 

(dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie 

wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja 

powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji 

listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy 

reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za 

pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja 

wpłynęła do Organizatora).  

 

 

 

 

________________________________ 

Organizator 

 

 



Strona 4 z 5 

Załącznik nr 1 do regulaminu Scenariusz F1 Weekend CH Magnolia Park 

04-05.02.2022 

 

Piątek 04.05.2022: 

 

11:00 - 19:00 Wyścigi Kwalifikacyjne na symulatorach F1 do sobotniego finału  

Każdy uczestnik ma do pokonania trzy okrążenia na torze we Włoszech 

32 uczestników z najlepszym czasem przechodzi do finału. 

Przez cały event konferansjer aktywnie komentuje zmagania uczestników i zachęca do udziału 

Na bieżąco prezentacja aktualnych czasów na specjalnym TV oraz profilu FB galerii 

 

Sobota 05.04.2022:  

11:00 – 13:00 treningi  

13:00 – 16:00 1/32 

16:00 – 17:30 1/16 

17:30 -18:15 1/8 

18:30 – FINAŁ 

 

1/8 

32 uczestników z najlepszym czasem uzyskanym na sobotnich kwalifikacjach rywalizuje w 4 osobowych grupach (osiem 20 

minutowych przejazdów) 

13:00 - 13:20 Pierwszy przejazd  

13:20 - 13:40 Drugi przejazd  

13:40 – 14:00 Trzeci przejazd  

14:00 – 14:40 czwarty przejazd  

14:20 – 14:40 piąty przejazd  

14:40 – 15:00 szósty przejazd  

15:00 – 15:20 siódmy przejazd  

15:20 – 15:40 ósmy przejazd  

Wyścig ćwierćfinałowy 

16:00 - 16:20  

16:20 – 16:40 

16:40 – 17:00 

17:00 – 17:20 

Półfinał 

17:30 -18:00 

18:00-18:30 

FINAŁ 

18:30 

19:15 – Podsumowanie wyników i oficjalne wręczenie nagród 
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Załącznik nr 2 – Wzór drabinki turniejowej 

 

 


