
 1 

 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

„ZŁAP MOTYLA” 
25-26.03.2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod 
nazwą „Złap motyle” (dalej: Konkurs). Niniejszy Konkurs, jest prowadzony przez Organizatora na 
zlecenie Zleceniodawcy. 

2. Organizatorem Konkursu jest B. FRIEND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  
(04-713) przy ulicy Żagańskiej 21/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS - pod numerem KRS 0000596869, 
NIP: 1182117658, REGON: 363529156, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 10 000 zł (dalej: 
Organizator).  

3. Konkurs organizowany jest na zlecenie DWS ALTERNATIVES GmbH Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215552, 

NIP: 107-000-10-11, REGON: 01579557400000, o kapitale zakładowym w wysokości 63.000,00 PLN,, (dalej: 
„Zleceniodawca”). 

4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Galerii Alfa w Gdańsku (80-391) 
mieszczącej się przy ulicy Kołobrzeskiej 41 C (dalej „Centrum”) i ma na celu jego promocję. 

5. Konkurs odbywać się będzie w dniach 25-26.03.2021 r. w godzinach 11:00 – 19:00. 
6. Konkurs nie jest grą losową, w tym zwłaszcza loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 
o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471). 

 
§ 2.  Warunki Uczestnictwa 

 
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat i nie są całkowicie 

ubezwłasnowolnione (dalej: Uczestnicy). Osoby, które nie ukończyły 13 lat oraz nieposiadające pełnej 
zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli 
ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich lub 
ubezwłasnowolnionych częściowo uczestniczących w Konkursie, powinna obejmować również zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik obarczony jest obowiązkiem przedstawienia ww. 
Zgody na każde żądanie Zleceniodawcy. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Zleceniodawcy, Organizatora, 
Podwykonawcy lub podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu, bądź też członkowie ich 
rodzin – przy czym: a) przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś b) za 
pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz 
podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana 
oraz osoby wykonujące pracę na terenie Centrum. 

4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych 
osobowych celem realizacji Konkursu. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi: 
zgłosić się w dniach trwania Konkursu do strefy konkursowej zlokalizowanej w okolicy w okolicach 
kawiarni Verner Chocolate Stories na parterze. 

a)  w godzinach otwarcia strefy konkursowej. 
b) okazać Dowód lub Dowody zakupu z punktów handlowych lub usługowych zlokalizowanych 

na terenie Centrum: 

 O wartości min. 100 zł brutto  

 Zakup musi być udokumentowany na Dowodzie lub Dowodach zakupu wskazanym w pkt. 
5 niniejszego paragrafu. Wartości z różnych Dowodów zakupu sumują się według zasad 
określonych poniżej: 
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 Zakup promocyjny może być udokumentowany do kwoty 400 zł na dwóch dowodach 
zakupu, a do kwoty 500 zł na 3 dowodach zakupu, 

 W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (na jednym Dowodzie 
zakupu) za kwotę mniejszą niż minimalna wymagana w Centrum w punkcie handlowo-
usługowym, drugi dowód zakupu może pochodzić z każdego następnego dnia trwania 
akcji. 

 Suma Dowodów zakupu musi wynosić min. 100 zł. aby otrzymać Próbę. 
c) Dowody zakupu mogą zostać oznaczone specjalną pieczątką jako wykorzystane. Tak 

oznaczone dowody zakupu nie uprawniają do odbioru kolejnych prób i nie podlegają dalszemu 
sumowaniu z innymi dowodami zakupu. 

6. Uczestnik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz (dalej: Dane) celem udziału w Konkursie 
oraz odbioru nagród. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przystąpienie uczestnika lub opiekuna uczestnika do programu 
lojalnościowego Alfa Bonus Club i zarejestrowania paragonów w programie. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) celem udziału 
w Promocji oraz odbioru nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników w celu realizacji 
Promocji jest B. FRIEND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-713) przy ul. Żegańskiej 21/23 
(„Organizator”). Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji 
Promocji, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 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). 

9. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki bądź Organizatora, 
jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce lub Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i 
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu trwania 
Promocji lub odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. 

 
§ 3. Zasady Konkursu 

 
1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełnią warunki uczestnictwa określone w §2. 
2. Konkurs polega na: 

- złapaniu jak największej ilości pergaminowych motyli. Motyle będą łapane podczas „Podejścia do 
próby”, gdzie „Podejście do próby” sumować się będzie w sposób ciągły z pojedynczych „Prób” 
oznaczających uruchomienie maszyny przez 3 sekundy w celu złapania motyli w siatkę. Podejście do 
próby, składające się z 3 prób oznacza 9 sekund, a z 5 prób 15 sekund. 

3. Prób lub Podejścia do Prób nie wolno dzielić, wymieniać lub przekazywać. 
4. Motyle łapane będą w siatkę na motyle w specjalnej komorze, w której po uruchomieniu przycisku 

start przez hostessę, w ruch wprawione zostaną papierowe, kolorowe motyle.  
5. Za każde złapane 3, 5 lub 7 motyli Uczestnikowi przysługuje jedna nagroda.  
6. Po okazaniu i sprawdzeniu Dowodu/Dowodów zakupu Uczestnikowi zostanie przyznana odpowiednia 

ilość Prób – czasu na łapanie motyli w siatkę, gdzie każda Próba to możliwość uruchomienie maszyny 
na 3 sekundy w celu łapania motyli. 

7. Za każde prawidłowo zarejestrowane pierwsze 100,00 zł uczestnikowi przysługuje 1 Próba na 
wykonanie zadania konkursowego.  

8. W przypadku rejestracji paragonu o wartości większej niż 100 zł, za każde kolejne zarejestrowane 100 
zł uczestnikowi przysługuje dodatkowo 1 Próba na wykonanie zadania konkursowego (+ 3s.) np. 
(mamy jeden paragon na 250 zł co daje nam: 100 zł = 1 próba 3 sekundy + 100 zł =  1 próba 3 sekundy 
. Razem 250 zł = 2 próby = 6 sekund). 

9. Próby sumują się do maksymalnie 15 sekund czasu uruchomienia maszyny w trakcie jednego Podejścia 
do Próby, gdzie każde Podejście do Próby oznacza jednorazowe wejście uczestnika do komory 
konkursowej i ciągłe uruchomienie maszyny na wskazanym próbami czasie celem łapania motyli. 

10. Prób uzyskanych z jednego paragonu nie można dzielić, oddawać lub wymieniać. 
11. Na jeden Dowód zakupu można otrzymać maksymalnie 5 Prób (15 sekund). 
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12. Jeżeli uczestnik posiada więcej niż jedną Próbę jest zobowiązany wykorzystać je bezpośrednio jedna 
po drugiej. 

13. Próby nie można powtarzać, zmieniać lub poprawiać. Przypadkowa próba łapania motyli w siatkę liczy 
się jako wykorzystana Próba. 

14. Do każdego Podejścia do Próby zostanie doliczone 4 sekundy czasu niezbędne na uruchomienie 
maszyny i wprawienie w ruch motyli znajdujących się w komorze. 

15. Aby zdobyć Nagrodę Uczestnik musi prawidłowo wykonać zadanie Konkursowe dla nagrody z danego 
poziomu.  

16. Liczba Nagród jest ograniczona.  
17. Uczestnik, który nie będzie wykonywał poleceń personelu obsługującego, celowo przedłużał czas 

przeznaczony na wykonanie próby może zostać zdyskwalifikowany, a jego próba unieważniona. 
18. Złapanie jakiekolwiek motyla w inny sposób niż opisany w §3 pkt 4 powyżej skutkuje unieważnieniem 

próby. 
 

§ 4. Dowody Zakupów 
 

1. Dowody zakupów, o których mowa w §2 ust. 5, lit. b, powinny spełniać poniższe wymogi: 
a) Dowody powinny dokumentować zakupy, które były dokonane osobiście przez Uczestników 

oraz być datowane na okres od dnia 25.03.2022 r. od godziny 09:00 do dnia 26.03.2022 r. do 
godziny 18:45.  

b) za Dowód zakupu, uprawniający do udziału w Konkursie, uznaje się paragon fiskalny oraz 
umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są najemcami Centrum. Dowodów zakupu nie 
stanowią natomiast w szczególności: (i) faktury VAT, (ii) dokumenty nie stwierdzające 
ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, 
faktury pro-forma) oraz (iii) dokumenty wystawione w punkcie innym niż działający na terenie 
Centrum. 

c) dowody nie mogą dokumentować: (i) zakupów napojów alkoholowych, wyrobów 
tytoniowych, leków, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu 
typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, 
produktów i usług w zakładach bukmacherskich, (ii) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki 
za usługi komunalne, media, telefon, gaz lub (iii) transakcji dokonanych w następujących 
punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany 
walut. Wskazane kategorie dowodów zakupów nie uprawniają do udziału w Konkursie i 
odbioru Nagród. 

d) Dowody zakupów można sumować, aby uzyskać minimalną wymaganą sumę 100,00 zł brutto 
według zasad opisanych w §2. 

2. W przypadku Dowodów zakupów, na których widnieją pozycje wyłączone z Konkursu (zgodnie z ust. 1 
lit. b powyżej), podstawą do ustalenia kwoty która uprawnia do przyznania próby będzie kwota 
Dowodu zakupu, pomniejszona o wartość pozycji wyłączonych.  

3. Sprzedaż Towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie prowadzona będzie w Centrum w 
godzinach otwarcia galerii handlowej Centrum, a w punktach sprzedaży otwartych później lub 
wcześniej niż godziny otwarcia galerii handlowej Centrum, przez cały czas otwarcia tych punktów, 
z zastrzeżeniem, iż sprzedaż w dniu 26.02.2022 r. prowadzona będzie do godz. 18:45. 

 
§ 5.  Nagrody 

 
1. Liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona. W konkursie przewidziano 288 nagród. Pula nagród 

wynosi 7 600,66 zł (słonie: siedem tysięcy sześćset złotych i 66/100) brutto.     
1. W konkursie przewidziano następujące Nagrody: 

a) Nagrody I stopnia:  

• Karty podarunkowe o wartości 30,00 zł brutto w liczbie  112 sztuk 
b) Nagrody II stopnia:  

• Vouchery do restauracji o wartości 20,00 zł brutto w liczbie 63 szt  
c) Nagrody III stopnia 
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• Bilety do kina Helios o wartości 13,80 zł brutto w liczbie 113 szt 
 

2. W konkursie przewidziano następujące Nagrody przypisane do poszczególnych Poziomów: 
a) Za złapanie 7 motyli Uczestnik może otrzymać: 

• Karty podarunkowe o wartości 30,00 zł brutto  
b) Za złapanie 5 motyli Uczestnik może otrzymać: 

• Vouchery do restauracji o wartości  20,00 zł brutto 
c) Za złapanie 3 motyli Uczestnik może otrzymać: 

• Bilety do kina Helios o wartości 13,80 zł brutto  
 

3. Pula dostępnych Nagród zostanie podzielona w następujący sposób: 

 
W dniu 25.03.2022 r. dostępnych będzie:  
 

56 szt. kart podarunkowych o wartości 30,00 zł/szt., z czego karty będą dostępne w następujących 
pulach i godzinach: 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 11:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 12:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 13:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 14:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 15:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 16:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 17:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 18:00 

 
31 szt. voucherów do restauracji o wartości 20,00 zł/szt., z czego vouchery będą dostępne w 
następujących pulach i godzinach: 

 3 vouchery do restauracji dostępne od godziny 11:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 12:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 13:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 14:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 15:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 16:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 17:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 18:00 

 

56 szt. biletów do kina Helios o wartości 13,80 zł/szt., z czego bilety będą dostępne w następujących 
pulach i godzinach: 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 11:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 12:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 13:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 14:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 15:00 
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 7 biletów do kina dostępnych od godziny 16:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 17:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 18:00 

 

W dniu 26.03.2022 r. dostępnych będzie:  
 

56 szt. kart podarunkowych o wartości 30,00 zł/szt., z czego karty będą dostępne w następujących 
pulach i godzinach: 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 11:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 12:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 13:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 14:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 15:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 16:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 17:00 

 7 kart podarunkowych dostępnych od godziny 18:00 

 
32 szt. voucherów do restauracji o wartości 20,00 zł/szt., z czego vouchery będą dostępne w 
następujących pulach i godzinach: 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 11:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 12:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 13:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 14:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 15:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 16:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 17:00 

 4 vouchery do restauracji dostępne od godziny 18:00 

 

57 szt. biletów do kina Helios o wartości 13,80 zł/szt., z czego bilety będą dostępne w następujących 
pulach i godzinach: 

 8 biletów do kina dostępnych od godziny 11:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 12:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 13:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 14:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 15:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 16:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 17:00 

 7 biletów do kina dostępnych od godziny 18:00 
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4. Uczestnik nie może blokować kolejki innym Uczestnikom, co oznacza, że musi wykonać czynności 
konkursowe realizowane w strefie zgodnie z zaleceniami Hostess w czasie potrzebnym na okazanie 
paragonu, rejestrację uczestnika, wzięcie udziału w konkurencji oraz odebranie Nagrody. 

5. W przypadku niewydania wszystkich nagród w danej godzinie, pozostałe nagrody przechodzą do puli 
nagród przewidzianych w następującym po sobie godzinach. 

6. W przypadku niewydania wszystkich nagród w danym dniu, pozostałe nagrody przechodzą do puli 
nagród przewidzianych na następny dzień. 

7. W trakcie trwania Konkursu Jeden Uczestnik może otrzymać ograniczoną liczbę nagród. 
8. Uczestnik może otrzymać tylko po jednej nagrodzie z każdego stopnia nagród. W konsekwencji, 

maksymalna łączna ilość nagród, którą może odebrać Uczestnik wynosi 3 nagrody z zastrzeżeniem, iż 
Jeden Uczestnik może zostać laureatem maksymalnie 1 nagrody dziennie. 

9. W przypadku, gdyby którakolwiek z Nagród nie została wydana przychodzi ona na własność 
Organizatora. 

10. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 z późn. zm.) przyznanie Uczestnikowi nagrody niepieniężnej zgodnie z 
wcześniejszymi zapisami niniejszego paragrafu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, 
którego płatnikiem jest organizator konkursu – Uczestnikowi przysługuje dodatkowa nagroda 
pieniężna w wysokości odpowiadającej kwocie należnego ze wskazanego tytułu podatku. Wskazana 
nagroda pieniężna nie zostanie jednak wypłacona Uczestnikowi, lecz podlega potrąceniu z 
wierzytelnością o zapłatę podatku przed wydaniem nagrody niepieniężnej – na co Uczestnik 
niniejszym wyraża zgodę. 

11. Organizator zastrzega, iż w momencie dokonywania zwrotu paragonów biorących udział w Konkursie 
(oznaczonych pieczątką) Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o 
tym fakcie Organizatora oraz zwrotu nagrody, która została wydana w związku z udziałem w 
niniejszym Konkursie na podstawie danego dowodu zakupu. W przypadku odmowy zwrotu nagrody, 
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu pozbawiając go prawa do Nagród. O fakcie 
próby zwrotu ww. paragonu może również poinformować Organizatora personel sklepów. 

12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi i kryteria 
zawarte w niniejszym regulaminie, a w szczególności czy okazany dowód zakupu dokumentuje zakupy 
dokonane przez Uczestnika osobiście, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do 
czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi i kryteria zawarte w niniejszym 
regulaminie. W szczególności zabronione jest okazywanie dowodów zakupu, które zostały znalezione, 
pożyczone lub otrzymane. Dowody zakupu muszą dokumentować osobisty zakup towarów lub usług. 

13. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wymianę nagród na ich równowartość pieniężną lub inne 
nagrody. Nadto, Uczestnicy nie mają prawa przekazać jakichkolwiek uprawnień, wynikających z 
Regulaminu na osoby trzecie. 

 
§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do 

Organizatora, na podany powyżej adres korespondencyjny lub na adres mailowy info@bfriend.pl 
najpóźniej do 02.04.2021 r. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje 
data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać Dane (w tym adres do 
korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. 

 
§ 7.  Postanowienia ogólne 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają 

warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych 
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym 
zwłaszcza podania imienia i nazwiska.  

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna przez cały czas trwania Konkursu w Punkcie Obsługi 
Konkursu, w siedzibie Organizatora oraz biurze Dyrekcji Centrum. 

3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny. 
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