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REGULAMIN AKCJI „KOBIECE INSPIRACJE – 

ZACZNIJ OD TURAWY”  

 

 

Część I.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Kobiece Inspiracje – Zacznij od 

Turawy”, w ramach której realizowane będą: 

- warsztaty kosmetyczne „Naturalne kule kąpielowe” (zwane dalej „Warsztatami”), 

- konsultacja z kosmetologiem (zwane dalej „Konsultacjami”), 

- konsultacje z dietetykiem, organizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 

(z siedzibą pod adresem Al. W.  Witosa 26, 45-401 Opole), 

- konsultacje z trenerem personalnym, organizowane przez Calypso Fitness Club CH Turawa Park 

(Calypso Fitness S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 427, 02-097 Warszawa), 

zwane łącznie „Wydarzeniem”. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Magdalena Klubkowska prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Magdalena Klubkowska Jartrans z siedzibą w Opolu, kod pocztowy 44-675, przy ul. Leonida 

Teligi 51, NIP: 7542748661. 

3. Wydarzenie organizowane jest na zlecenie Centrum Handlowego Turawa Park, mieszczącego 

się przy ulicy Dębowej 1, w Zawadzie, kod pocztowy 46-022, którego właścicielem jest Turawa 

Park Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie (46-022), przy ul. Dębowej 1, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000267344, NIP: 5272525682, REGON: 140769893 (zwane dalej: „Centrum”). 

4. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie zwalnia Uczestników od przestrzegania zasad 

wskazanych w Regulaminie Wewnętrznym Centrum Handlowego Turawa Park Sp. z.o.o. 

5. Warsztaty i Konsultacje zostaną przeprowadzone na pasażu (obok hipermarketu Carrefour) 

mieszczącym się na terenie Centrum Handlowego Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie 

(46-022), przy ul. Dębowej 1. 

6. Warsztaty odbędą się w dniu 4 marca 2023 roku od godz. 13:00 -18:00. Będą realizowane 

w cyklach co pół godziny w godzinach.: 13:00-13:25, 13:30-13:55, 14:00-14:25, 14:30-14:55, 

15:00-15:25, 15:30-15:55, 16:00-16:25, 16:30-16:55, 17:00-17:25, 17:30-17:55. 

7. Konsultacje będą odbywały się w trybie ciągłym. 

8.    Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: Uczestnik) może być osoba spełniająca warunki uczestnictwa            

określone w części II Regulaminu. 
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Część II. 

UCZESTNICY WARSZTATÓW 

 

1. W Wydarzeniu może wziąć udział osoba fizyczna, która jest 

pełnoletnia i posiada częściową zdolność do czynności 

prawnych lub osoba niepełnoletnia za zgodą swojego rodzica lub opiekuna dokonujących 

zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej pozostającej pod ich władzą rodzicielską lub 

pozostającej pod ich opieką prawną (zwani dalej: Uczestnikami). 

2. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy właściciela Centrum, 

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 takie podmioty lub ich pracownicy 

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

Wydarzenia. 

3. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 2 powyżej, 

tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, 

macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony. 

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne, a przystąpienie do niego jest 

równoznaczne  z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki 

uprawniające go do udziału w Wydarzeniu.  

5. Uczestnik może skorzystać z Konsultacji, wziąć udział w Warsztatach lub skorzystać 

z obu atrakcji. 

6. Dane osobowe osób biorących udział w Wydarzeniu podlegają ochronie zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.,  poz. 

1781) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z Wydarzeniem. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

konieczne do udziału w Wydarzeniu. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

Część III. 

ZASADY UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH 

 

1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które spełnią kumulatywnie następujące warunki: 

- dokonają zakupów w Centrum Handlowym Turawa Park, w dniu przeprowadzenia 

Warsztatów, tj. 4 marca 2023 roku, najpóźniej do godz. 17.30 (z uwagi na czas trwania 

Warsztatów i Konsultacji); 

- zarejestrują się w Punkcie Obsługi Wydarzenia podając wszelkie niezbędne do prawidłowego 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego dane oraz wyrażą niezbędne zgody na komunikację 

marketingową; 
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- Rodzic/Opiekun dokona zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej pozostającej pod jego lub 

jej władzą rodzicielską lub pozostaje opiekunem prawnym takiej osoby. W tym celu niezbędne 

będzie podanie przez Rodzica/Opiekuna danych osobowych umożliwiających wypełnienia przez 

koordynatora Wydarzenia formularza zgłoszeniowego. Warunkiem dokonania skutecznego 

zgłoszenia jest podanie wszystkich wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych.  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

w celach marketingowych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do uczestnictwa 

w Wydarzeniu. 

2. Udział w Wydarzeniu wymaga 

przedstawienia paragonu zakupu wszelkich 

produktów lub usług, z wyłączeniem stacji paliw, artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy 

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

wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne 

lub gry na automatach, transakcji kantorowych. 

3. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, 

wyrażenie zgody na udział w Wydarzeniu  może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia 

oryginalności lub pochodzenia paragonu. 

4. Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona. Każdorazowo może wziąć udział około 4-5 

Uczestników. Decyzja w zakresie liczby osób mogących jednocześnie przebywać na strefie 

Warsztatów należy do Organizatora. 

5. Czas przewidziany na udział w Konsultacjach dla jednego Uczestnika zleży od ilości osób 

zainteresowanych, niemniej maksymalnie wynosić może 15 minut przeznaczonych na jedną 

osobę.  

6. Liczba miejsc na Warsztaty i Konsultacje jest ograniczona i zależy od ilości chętnych. W sytuacji 

wyczerpania miejsc dostępnych dla Uczestników przed zakończeniem Wydarzenia, Organizator 

zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania kolejnych zgłaszających się 

osób chętnych.  

7. O udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, w ramach określonego z góry limitu. 

8. Koordynator strefy ma prawo nie dopuścić Uczestnika do Wydarzenia, jeżeli uzna, że Uczestnik 

nie spełnił warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

Część IV.  

OPIS WARSZTATÓW 

 

1. Warsztaty kosmetyczne „Naturalne kule kąpielowe” polegają na 

własnoręcznym wykonaniu przez Uczestnika kul kąpielowych z przygotowanych przez 

Organizatora surowców kosmetycznych. 

2. Organizator zapewnia, że użyte przez niego półprodukty posiadają odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa. Jednocześnie organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne posiadane przez Uczestników alergie na którykolwiek ze składników użytych podczas 

Warsztatów i jakichkolwiek skutków używania kul kąpielowych. Przed rozpoczęciem Warsztatów 
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Organizator pouczy osoby biorące w nich udział o pełnej liście użytych do 

ich przeprowadzenia składników. 

3. Celem warsztatów jest wykonanie kul kąpielowych/proszku kąpielowego 

przez każdego z Uczestników oraz uwrażliwienie ich na zasadność używania 

naturalnych kosmetyków i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.  

4. Organizator zobowiązany jest dochować starannego działania, nie 

gwarantuje jednak określonego rezultatu Warsztatów. Osoba prowadząca Warsztaty będzie 

posiadać odpowiednią wiedzę oraz mieć przygotowane wszelkie niezbędne materiały i udzieli 

każdemu Uczestnikowi wszelkich niezbędnych dla wykonania kul kąpielowych instrukcji.  

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Warsztatach tylko jeden raz i maksymalnie wykonać do 10 

kul kąpielowych. 

 

Część V.  

OPIS KONSULTACJI 

 

1. Konsultacje polegają na udzielaniu Uczestnikom indywidualnych porad i informacji z zakresu 

kosmetologii, stosowanych metod i rozwiązywania ewentualnych problemów zgłaszanych 

podczas trwania konsultacji w tym zakresie przez Uczestnika. Osoba udzielająca porad w ramach 

konsultacji będzie posiadać stosowne wykształcenie i wiedzę z dziedziny kosmetologii, a 

udzielanie przez nią informacje odbywać się będą ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych 

metod pielęgnacji skóry. 

2. Zaproponowany Uczestnikowi przez osobę udzielającą informacji w ramach Konsultacji, plan 

pielęgnacyjny, stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji i proponowanych substancji 

aktywnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych substancji 

aktywnych, ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania 

niepożądane.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie u Uczestnika 

niepożądanych efektów Konsultacji. Osoba udzielająca porad w ramach Konsultacji nie jest 

lekarzem, a wszelkie treści pochodzące od niej mają w związku z tym charakter wyłącznie 

informacyjny. 

4. Przekazane w ramach Konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku 

osobistego Uczestnika związanego z korzystaniem z Konsultacji. Jakiekolwiek 

rozpowszechnianie lub wykorzystanie tych treści inne niż na własny użytek jest niedozwolone.  

5. Wszelkie przekazywane podczas Konsultacji przez Uczestnika informacje mają charakter 

informacji poufnych i podlegają tajemnicy jako dane wrażliwe. 

6. Dla skorzystania przez Uczestników z Konsultacji obowiązuje kolejka. 

 

Część VI.  

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzenia mogą być zgłaszane do dnia 18 marca 2023 r. w 

formie pisemnej na adres Organizatora (Magdalena Klubkowska Jartrans ul. Leonida Teligi 51, 

45-675 Opole). 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Wydarzenia.  
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3. Reklamacje rozpatrywane będę przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak 

prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

 

Część VII. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

 

1. Uczestnicy Wydarzenia poniżej 13 roku życia, w których imieniu zgłoszenia dokonuje 

Rodzic/Opiekun, winni podczas trwania warsztatów pozostawać pod opieką Rodzica/Opiekuna. 

Przez cały czas trwania warsztatów Rodzic/Opiekun towarzyszy i wspiera dziecko lub dzieci, 

które pozostają pod jego opieką oraz dba o jego/ ich bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim 

zakresie dziecko lub dzieci angażują się w prace.  

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie Wydarzenia spoczywa w pełni na 

Rodzicu/Opiekunie towarzyszącym dziecku. 

3. Uczestnik Wydarzenia, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób 

niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych 

osób uczestniczących w Wydarzeniu, może zostać poproszony o 

opuszczenie strefy Wydarzenia. 

4. Rodzic/Opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną 

za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez dzieci będące pod 

jego opieką. 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami 

wynikającymi  

z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń osób prowadzących 

Warsztaty.  

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane jest 

Wydarzenie.  

 

Część VIII. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe gromadzone w czasie przebiegu Warsztatów są przetwarzane zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r.,  poz. 1781) (Zwana dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem 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, 

dalej: „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator -  Magdalena Klubkowska Jartrans, ul. 

Leonida Teligi 51, 45-675 Opole. 

3. Dane mogą być udostępniane Turawa Park sp. z o.o. 

4. Dane będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora            

danych.  
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5. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, 

uzupełniania,  uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są 

one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora  

z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony         

Danych Osobowych.  

7. Organizator ma prawo przekazać przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

współpracującym z Turawa Park Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów 

opisanych powyżej. 

8. Odmowa podania danych osobowych przed przystąpieniem do uczestnictwa w Wydarzenia  

lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie w czasie ich trwania jest równoważne z brakiem 

możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. 

9. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia Warsztatów, chyba że Uczestnik 

wyrazi zgodę na ich dalsze przetwarzanie. 

10. Podanie przez Uczestnika danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 

Część IX. 

UTRWALANIE WIZERUNKU 

 

1. Niniejszym informuje się Uczestników, iż przebieg Wydarzenia może być rejestrowany za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji z Wydarzenia 

w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego.  

2. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na powyższe utrwalanie przebiegu Wydarzenia z jego udziałem             

(w tym na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku) dla celów dokumentacji oraz 

promocji/reklamy Wydarzenia i Centrum Handlowego Turawa Park w przyszłości, a następnie 

rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. 

3. Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie: 

a. określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy promocji i informacji związanej 

z Wydarzeniem i Centrum Handlowym Turawa Park, w tym: techniką drukarską, 

poligraficzną, cyfrową w formie druków, plakatów, bannerów itp. oraz w zakresie 

publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, jak i reemitowania, 

a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej 

Internet; 

b. w dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej 

z funkcjonowaniem Centrum Handlowego Turawa Park, w tym działalności reklamowej, 

promocyjnej; 

c. poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie 

i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych; 

d. poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego lub programu 

komputerowego; 
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e. poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych 

zachowanych w dowolnych formatach; 

f. poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów 

zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych 

programach multimedialnych; 

g. poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten 

wizerunek, także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, 

filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę 

i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku; 

4. Powyższa zgoda nie jest ograniczona w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź 

konieczności uiszczenia na rzecz Uczestnika Wydarzenia jakichkolwiek opłat. Równocześnie 

Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego 

wykorzystania wizerunku. 

5. Zgoda uczestnika jest nieodwołalna i podlega przepisom prawa polskiego. Niniejsza zgoda 

udzielona jest na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy Centrum Handlowego Turawa Park 

Sp. z o.o. oraz następców prawnych tych podmiotów. 

6. W przypadku braku zgody na powyższe ewentualne wykorzystanie wizerunku – Uczestnik 

najpóźniej w momencie zakończenia Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu do Organizatora bądź o powstrzymanie się od uczestnictwa w Wydarzeniu. 

 

Część X.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystępując do Wydarzenia, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.turawa-park.com, w siedzibie Organizatora, 

a w okresie trwania Wydarzenia również w Punkcie Obsługi Akcji. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2023 r. i obowiązuje do odwołania.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy. 

5. Spory odnoszące się i związane z przebiegiem Wydarzenia będą rozwiązywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. 

7. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad udziału w Wydarzeniu, Organizator zastrzega 

sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  

8. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie              

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 


