REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ
„Dzień Dziecka ze SpongeBobem”

§1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja pro-sprzedażowa „Dzień Dziecka ze SpongeBobem”, o której mowa w niniejszym
regulaminie (zwana dalej „Akcją”) jest
2. skierowana do wszystkich pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych klientów sklepów lub punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie
Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach, (zwanego dalej „Centrum
Handlowe”).Organizatorem Akcji jest firma X5 Productions sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Ludwikowo 1G, 85-502, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000406268, NIP: 9671353150 (dalej: „Organizator”).
3. Akcja odbywać się będzie w dniach: 27-30.05.2019r. w godzinach 11:00 – 20:00 lub do
wyczerpania puli nagród na terenie Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach.
4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostępnym w siedzibie
Organizatora, na stanowisku Akcji, oraz w Administracji Centrum Handlowego Europa
Centralna w Gliwicach.
§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna –konsument w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), która
spełni warunki określone w § 3.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów organizujących
Akcję, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego
Centrum Handlowego Europa Centralna oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub
obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich
najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców,
rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby
pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
3. Udział w Akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie
dobrowolne.
4. Udział w Akcji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

§ 3 ZASADY AKCJI
1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania (tj. 27-30.05.2019 r.) dokonają
zakupów na terenie Centrum Handlowego Europa Centralna udokumentowanych na jednym
paragonie na kwotę min. 150 zł brutto i z tym paragonem zgłoszą się do stoiska akcji
prosprzedażowej, zlokalizowanego na placu głównym Centrum Handlowego Europa Centralna (przy
kawiarni „Grycan”).
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) zgłoszenie się na stanowisko Akcji w celu okazania, a następnie ostemplowania paragonu w
przypadku odbioru prezentu zgodnie z § 3,
b) oświadczenie o spełnieniu wymogów §2 pkt 2.
3. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału w Akcji i
odebrania prezentu (licencyjna poduszka SpongeBob).
4. Jeden paragon fiskalny na kwotę min. 150 zł brutto uprawnia do odbioru jednego prezentu w Akcji.
(paragony nie sumują się).
5. Dzienny limit prezentów przypadających na jednego uczestnika wynosi 2 szt.
6. W akcji biorą udział paragony fiskalne, wydane wyłącznie podczas akcji w dniach: 27-30.05.2019 r.
7. Akcja 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, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe,
zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
8. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji oraz na podstawie
których odebrano prezent, w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału w Akcji.
9. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności
paragonu, przystąpienie do akcji może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności
lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 2. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika
paragonu.
10. Po przystąpieniu do Akcji 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.
11. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem,
obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za
naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp. W
przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań –
komisja Akcji ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji.

§ 4 PREZENTY W AKCJI
1. W ramach Akcji po spełnieniu przez uczestnika warunków opisanych w paragrafie 3 Uczestnikowi
przysługuje prawo do otrzymania prezentu – licencyjnej poduszki SpongeBob, aż do wyczerpania puli
dziennej.
2. Organizator zapewnia 500 szt. licencyjnych poduszek SpongeBob, aż do wyczerpania puli.
3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości prezentu ani wymienić go na inny. Uczestnik nie
może otrzymać w zamian za prezent ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
DATA
27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019
30.05.2019

ILOŚĆ
125 sztuk
125 sztuk
125 sztuk
125 sztuk

Codziennie do wyboru będą trzy rodzaje grafiki licencyjnej na poduszce do wyboru – do wyczerpania
puli z danym wzorem każdego dnia.

§ 4 ODBIÓR I WYKORZYSTANIE PREZENTÓW W AKCJI
1. W czasie trwania Akcji hostessa po spełnieniu przez uczestnika warunków opisanych
w paragrafie 3 wydawać będzie w punkcie akcji prosprzedażowej , aż do wyczerpania puli na
dany dzień. Prezenty niewykorzystane w danym dniu przechodzą na kolejny dzień akcji.
2. Prezenty niewydane w Akcji przechodzą na rzecz BWP Group.
3. Prezenty wydawane będą w godzinach trwania Akcji lub do momentu wyczerpania puli na
dany dzień.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter
jedynie informacyjny.
2. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały rozwiązać w sposób
polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór
rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.

………………………………
(podpis organizatora)

