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Regulamin Akcji Promocyjnej
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady akcji promocyjnej „Choinka za paragon”
(dalej: Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Pan Przemysław Kopiejka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przemysław Kopiejka Events Maker z siedzibą w Imielinie, kod pocztowy 41-407, przy ul. Floriana 5,
NIP: 646-288-28-13, REGON: 363027199
3. Właścicielem Centrum Handlowego mieszczącego przy ulicy Dębowej 1 (46-022 Zawada k. Opola) jest
Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267344,
NIP: 5272525682, REGON: 140769893
4. Akcja Promocyjna przeprowadzona zostanie w Centrum Handlowym Turawa Park, przy ul. Dębowa 1,
Zawada k. Opola, 46-022 (dalej: Centrum), na zlecenie właściciela Centrum.
5. Promocja zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
- 16.12.2017 r.
- 17.12.2017 r.
- 22.12.2017 r.
- 23.12.2017 r.
W tych terminach można dokonać zakupów i zgłosić paragon w ramach Promocji. Promocja może zakończyć
się o wcześniejszej godzinie zgodnie z ust. 3 części III Regulaminu.
6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, wyłącznie, jako konsumenci. 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 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 Promocji.
8. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 7 powyżej, tj. małżonek,
małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica,
teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
10. Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane
wyłącznie do celów przeprowadzanej Promocji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Promocji. Każdy ma prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
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Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI

1. W promocji mogą wziąć udział osoby, które dokonają zakupów w Centrum Handlowym Turawa Park

w

czasie jej trwania, tj. 16.12.2017 r., 17.12.2017 r., 22.12.2017 r., 23.12.2017 r. 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, produktów leczniczych oraz wydatków
na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
2. Nagrody będą wydawane w Punkcie Wydawania Nagród zgodnie z punktem 5, część I. Punkt Wydawania
nagród oraz Punkt Obsługi Akcji jest czynny w następujących dniach i godzinach:
- 16.12.2017 r. w godzinach 10.00-19.00
- 17.12.2017 r. w godzinach 10.00-18.00
- 22.12.2017 r. w godzinach 12.00-18.00
- 23.12.2017 r. w godzinach 12.00-18.00
3. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi paragon na kwotę brutto, co
najmniej:
a) w dowolnych sklepach, punktach usługowych lub gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie Centrum
za kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych) z wyłączeniem towarów zakupionych
w hipermarkecie Carrefour, Praktiker, stacji paliw oraz w kantorze wymiany walut;
b) w dowolnych sklepach, punktach usługowych lub gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie Centrum
(z wyłączeniem kantoru wymiany walut) za kwotę nie mniejszą niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
z uwzględnieniem towarów zakupionych w Carrefour, Praktiker i stacji paliw.
c) Za jeden paragon o równowartości wskazanych powyżej kwot, Uczestnik otrzyma jedną nagrodę. Jeden
uczestnik może odebrać w ciągu trwania Akcji tylko jedną nagrodę.
4. Punkt Wydawania Nagród mieści się przed głównym wejściem do Centrum Handlowego Turawa Park.
Wydanie nagrody następuje po złożeniu odręcznego podpisu w protokole odbioru nagród przedstawionego
przez hostessę w Punkcie Obsługi Akcji. Podstawą odbioru nagrody jest przedstawienie bonu wydanego
przez hostessą w Punkcie Obsługi Akcji, który na pasażu CH Turawa Park, jednakże po uprzednim
uzyskaniu

na

paragonie

lub

paragonach

biorących

udział

w

akcji

promocyjnej

pieczątki

z napisem „nagrodę wydano”. Niniejszy bon jest jedyną podstawą do odbioru nagrody.
5. Punkt Obsługi Akcji, będzie się znajdować w Centrum Handlowym Turawa Park na pasażu przeznaczonym
do jej przeprowadzenia.
6. 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 14 dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
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1. W ramach Promocji przyznawane będą następujące nagrody:
a) choinki Jodła Kaukaska 120 – 160 cm, - 400 szt.
2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, tzn., że jeden paragon upoważnia do odbioru wyłącznie
jednej nagrody. To samo dotyczy paragonów, z których kwoty sumują się, a ich wynik jest równy lub większy
niż 150 zł. Maksymalna ilość paragonów, które można zsumować to 2 (słownie: dwa).
3. Całkowita liczba nagród w czasie trwania Promocji jest ograniczona i wynosi 400 sztuk. W przypadku
wyczerpania się dostępnych nagród, czas Promocji ulega skróceniu.
4. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może
otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
5. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza
potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.
6. Dzienny limit wydawania choinek wynosi 100 sztuk. Organizator może w każdej chwili zmienić dzienny limit
wydawania choinek.
Część IV. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 30.12.2017 r. w formie pisemnej na
adres Organizatora (Przemysław Kopiejka Events Maker, Imielin 41-407, ul. Floriana 5).
2. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - w związku z dostarczeniem przedmiotu Promocji - dokona
Administracja Centrum Handlowego Turawa Park (ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, k. Opola) w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum, na stronie www.turawa-park.com, w siedzibie
Organizatora, a w okresie trwania Promocji również w Punkcie Obsługi Akcji i Wydawania Nagród.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego
warunków.
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