REGULAMIN KONKURSU „Diamentowy Konkurs - Wygraj wyjazd do Egiptu”
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE
1. Organizatorem konkursu „Diamentowy Konkurs - Wygraj wyjazd do Egiptu” (dalej
„Konkurs”), jest Lalak Development Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379, NIP: 9462646178 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych, oferowanych w ramach Osiedla
Diamentowe Tarasy przy ul. Wolińskiego w Lublinie, których oferta dostępna jest w siedzibie
biura przy ul. Chodźki 10a, 20-093 Lublin w okresie trwania Akcji Promocyjnej (zwanych
dalej: Lokalami).
3. Czas trwania Konkursu: od dnia 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.lalak.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych.
7. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Konkurs skierowany jest do osób, które zakupiły lokal mieszkalny w inwestycji
Diamentowe Tarasy przy ul. Wolińskiego w Lublinie (zwany dalej Nabywca).
10. Nabywca to w rozumieniu niniejszego Regulaminu osoba fizyczna, która podpisała
umowę deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego na Osiedlu Diamentowe Tarasy w
Lublinie w okresie trwania Konkursu, określonym w ust.3 niniejszego paragrafu .
11. Klientami biorącymi udział w Konkursie nie mogą być Osoby, które zawarły umowę
rezerwacyjną lub deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego w inwestycji Osiedle
Diamentowe Tarasy, a w okresie obowiązywania promocji dokonują rozwiązania umowy,
zawierają aneksy, porozumienia czy zmianę formy prawnej tej umowy.
12. . Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Zlecającego,
podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem
Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby
pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
13. Uczestnik Konkursu musi posiadać ważny paszport na co najmniej sześć miesięcy od
daty wyjazdu.
14. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej jest obowiązany zapoznać się z
niniejszym Regulaminem i Zasadami promocji opublikowanymi na stronie internetowej pod
adresem www.lalak.pl.
§ 2.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. W ramach Akcji Promocyjnej Nabywca, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej zakupi
mieszkanie w inwestycji Diamentowe Tarasy i odpowie na pytanie konkursowe (“Zadanie
konkursowe”) drogą mailową na adres biuro@lalak.pl , zgłasza swój udział w konkursie.
2. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu poprzez wiadomość e-mail odpowiedzi na
pytanie: Co przekonało Cię do zakupu mieszkania w inwestycji Diamentowe Tarasy?
3. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z

Konkursu wyników, w szczególności w następujących przypadkach:
a) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich;
b) gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych
Uczestników Konkursu;
c) gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe,
religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich,
w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Odpowiedzi
Konkursowej treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator lub Zlecającego
oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania
Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
4. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, kierując się kryterium kreatywności
odpowiedzi.
5. W przypadku braku Zgłoszeń spełniających wszystkie warunki przystąpienia do Konkursu,
Organizator zastrzega sobie prawo do jego anulowania i nie wyłoni Zwycięzcy.

§ 3.
NAGRODY
1. Nagrodą główną Akcji Promocyjnej jest voucher wycieczkowy o wartości 9000 zł brutto do
zrealizowania za pośrednictwem biura podróży Halo Wakacje ul.Gęsia 5 lok. 4, 20-719
Lublin w okresie od 16 stycznia 2023 do 31 maja 2023.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród oraz odprowadzenie należnych
podatków jest Organizator. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody
pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego
zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez
Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
3. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨
innego rodzaju.
4. Zwycięzca zobowiązany jest do udostępnienia Organizatorowi w przeciągu 30 dni od
realizacji Nagrody (vouchera) poprzez pocztę e-mail lub portal Facebook zdjęcia z odbytej
wycieczki z możliwością wykorzystania materiałów przez Organizatora na własnej stronie
internetowej i w mediach społecznościowych (“Fotorelacja”).
§4
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu w formie wiadomości email.
2. Zwycięzca w następstwie otrzymania Powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania w
terminie 7 dni, w wiadomości prywatnej [NA EMAIL/W WIADOMOŚCI PRYWATNEJ/ITP.],
następujących informacji: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres email, a także adres urzędu skarbowego
właściwego dla Uczestnika, numeru zawartej umowy deweloperskiej – w celu
odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej.
3. Nagroda zostanie przekazana w biurze Organizatora przy ul. Chodźki 10a w Lublinie, po
uprzednim umówieniu odbioru.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia

Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych
lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą
komunikacji.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lalak Development Sp. z o.o. 20-093
Lublin, ul. Chodźki 10a
REGON: 061618379, NIP: 9462646178
2. W związku z uczestnictwem w Konkursie marketingowym zbieramy Państwa dane
osobowe w zakresie:
a) imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu Uczestnika Konkursu,
b) w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: adresu dostawy Nagrody;
c) na potrzeby odprowadzenia podatku: adres właściwego Urzędu Skarbowego;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie udzielonej zgody);
b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie udzielonej zgody);
c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest
obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
d) utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszego
Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody).
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich
przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań
marketingowych, a w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu również okres wymagany przez
odpowiednie przepisy podatkowe. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą
przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu
cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane
anonimizacji.
6. Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa
danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich
przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator
jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium
autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony
do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie
Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z
Regulaminem.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw
majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem

Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić
Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z
naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści, w
związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia
przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów
Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń
związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również
prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji
zgodnie z Regulaminem.
4. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w
Internecie lub wykorzystane w katalogach Zlecającego lub innych jednostek
współpracujących ze Zlecającym bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy
konkursu wyrażają zgodę.
5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem
Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania
sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w
celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych
poprzez:
a) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub
satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
b) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i
marketingowych produktów Organizatora,
6. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe lub Fotorelacja z odbytej wycieczki zawiera
wizerunek, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie
wizerunku zawartego w tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji
określonych w ust.5. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
7. Jeżeli Zadanie Konkursowe lub Fotorelacja zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik
oświadcza, iż
posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 7 dni od zakończenia
Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres ̨
e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji
oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być́
przesłana na adres Lalak Development Sp. z o.o. 20-093 Lublin, ul. Chodźki 10a z
dopiskiem“Diamentowy Konkurs”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na
adres podany w reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Chodźki
10a 20-093 Lublin oraz na stronie https://lalak.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to
pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku
zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone
na stronie https://lalak.pl/ w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie
miał do niego dostęp.
3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej
przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej
zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022.

