
  

 

 

REGULAMIN AKCJI 
 

„Sportowy Park Rozrywki” 
CH TURAWA PARK 

27.01-09.02  2019 r. 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Sportowy Park Rozrywki” 

(„Akcja”) -  odbywającej się w CH Turawa,  reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz 
Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora oraz 
Uczestników, a wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają jedynie charakter 
informacyjny. 

2. Organizatorem Akcji jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-
747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 
2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“). 

3. Zleceniodawcą i Fundatorem nagród w Akcji jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (03-802), przy ulicy Skaryszewskiej 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS --
0000267344, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5272525682 („Turawa Park”, 
„Zleceniodawca” lub „Fundator”). 

4. Fundator jest przyrzekającym i wydającym nagrody w Akcji w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.. 
5. Akcja przeprowadzana będzie wyłącznie w dniach od 27.01.-09.02.2019 roku z 

wyłączeniem dnia 3.02.2019r. w godzinach 10:00 – 18:00  („Okres Trwania Akcji”).  
6. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 

§2 
UCZESTNICY AKCJI 

 
1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia 

łącznie następujące warunki: 
a) Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub 
b) ma ukończone 13 lat i zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w akcji  
c) lub ma ukończone 6 lat i jest pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego; 
d) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
e) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela 

Organizatora, Zleceniodawcy, jak również innego podmiotu bezpośrednio  
 
 



  

 
 
zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji lub członkiem najbliższej rodziny 
osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, 
zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą 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 
lub umowy agencyjnej. 

2. W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w 
imieniu osób trzecich. 

3. Przystąpić do Akcji można w każdym czasie jego trwania. 
 

§3 
OPIS i PRZEBIEG AKCJI 

 
1. Aby wziąć udział w Akcji należy w okresie trwania Akcji zrobić zakupy na minimum 30 zł 

brutto udokumentowane paragonem. 
2. Paragonem jest paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek  wydrukowany w Okresie 

Trwania Akcji (w tym zakupy w Carrefour z wyłączeniem ust.3h) poniżej), dokumentujący 
transakcję dokonaną przez Uczestnika na terenie Centrum Handlowego w danym dniu, z 
zastrzeżeniem pkt. 3 e)-i) poniżej. 

3. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest: 
a) dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych; 
b) dowód operacji z użyciem karty płatniczej; 
c) jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi; 
d) jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, 

potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.) lub dowód księgowy (nota księgowa, 
obciążeniowa, dokument obrotu kasowego, magazynowego i in.), który nie jest 
Paragonem w rozumieniu ust. 9; 

e) faktura VAT lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy; 
f) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek dokumentujące transakcję dokonaną poza 

terenem Centrum Handlowego; 
g) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek z transakcji sprzedaży dokonanej przez osobę 

fizyczną niespełniającą warunku, o którym mowa w ust. 5 lit. c); 
h) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek dokumentujący transakcję związaną z: 

- wyrobem alkoholowym lub produktem albo usługą, których nazwa, znak towarowy, 
kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z 
oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się 
do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- wyrobem tytoniowym, rekwizytem tytoniowym lub produktem imitującym wyrób lub 
rekwizyt tytoniowy – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, 

- produktem leczniczym – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne, 

 
 



  

 
 
- innym towarem, produktem lub usługą, których reklama lub promocja jest zakazana 

przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że nie jest Paragonem każdy 
dokument będący potwierdzeniem wydatku związanego z chociażby jednym tylko 
towarem, produktem lub usługą wymienionymi w tej literze, nawet gdyby wydatek ten 
był tylko  
częścią kwoty należności (sumy) za również inne produkty, towary lub usługi  
uwidocznione na tym dokumencie; 
 

i) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek: 
- dokumentujące  transakcję w lokalach usługowych położonych na terenie Centrum 

Handlowego oznaczony następującym znakiem towarowym „Stacja Paliw Lotos 
Optima”; 

- dokumentujące transakcję dokonaną w innym czasie niż w dniach trwania Akcji. 
- dokument ostemplowany pieczątką ze znakiem „Paragon zarejestrowany w konkursie” 

– w trybie ust. 5 poniżej. 
4. Pozytywnie zweryfikowany Paragon ostemplowywany jest pieczątką ze znakiem „Paragon 

zarejestrowany w konkursie”” – celem uniemożliwienia jego ponownego okazania i 
weryfikacji w Akcji i jest podstawą do odebrania nagrody – możliwości skorzystania przez 
dzieci z atrakcji znajdujących się w Sportowym Parku Rozrywki („Strefa”) przygotowanym w 
Centrum Handlowym („Nagroda”) oraz ze znajdującej się w Strefie wypożyczalni sprzętu 
sportowego, z którego można korzystać w Strefie. 

5. Wielokrotność kwoty 30 zł na jednym paragonie uprawnia do obioru odpowiednio większej 
ilości Nagród – możliwości wstępu większej ilości dzieci. Paragony nie sumują się. 

6. Nie ma możliwości zakupu Nagród. 
7. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Konkursu. 

 
 

 
§8 

REKLAMACJE 
 
 
1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Akcją powinny 

być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z 
dopiskiem „Sportowy Park Rozrywki” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, 
lecz nie później niż do dnia 24.02.2019 roku. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę 
jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie. 

2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis 
zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, 
które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) 
dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia 
reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki. 

 
 



  

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

jednak prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

5. Regulamin opublikowany został na stronie www.Turawa-Park.com raz dostępny jest w 
Punkcie Obsługi Klienta. Ewentualne niejasności w zakresie postanowień niniejszego 
Regulaminu - rozstrzygać będzie Organizator Akcji. Organizator akcji zastrzega sobie 
możliwość w każdym czasie modyfikacji zapisów niniejszego Regulaminu – bez podania 
przyczyny. Zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie  https://turawa-
park.com/sportowy-park-rozrywki-przez-cale-ferie/. 

6. Organizator Akcji ma prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyny. 
 

 
 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Przystępując do Akcji, Uczestnik akceptuje Regulamin. 
2. Treść Regulaminu jest dostępna w Punkcie Obsługi Promocji na stronie www.turawa-

park.com oraz w siedzibie Organizatora i Fundatora Nagród. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Akcji 

z powodu wystąpienia problemów technicznych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Akcji, podwykonawcom 
Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za 
prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego 
odpowiedzialność ponosi Organizator Akcji. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 

 
 
 

 


