REGULAMIN AKCJI „SŁODZIMY NA DZIEŃ DZIECKA”
w dniu 1 czerwca 2018 roku
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji „Słodzimy na Dzień Dziecka”, zwanego dalej „Akcją”, jest Apsys
Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22, I
Oddział w Bydgoszczy (dalej: „Administrator”) – zarządcy Centrum Handlowego RONDO
przy ul. Kruszwickiej 1 w Bydgoszczy (dalej: „Centrum”, zwany dalej „Organizatorem”).
2. Akcja realizowana jest na terenie Centrum Handlowego RONDO przy ul. Kruszwickiej 1
w Bydgoszczy
3. Akcja odbywa się dnia 1 czerwca 2018 roku w godzinach od 9:00 do 21:00 (dalej: „Czas
trwania akcji”).
4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”).
5. Akcja skierowana jest do osób, które w dniu 1 czerwca 2018 roku nie miały ukończonego
18 roku życia.
§2
MECHANIKA
1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy w Czasie trwania akcji zgłosić się do hostessy i odebrać
od niej kupon na darmową kulkę lodów do realizacji wyłącznie w Cukierni Sowa lub w
Lodziarni Grycan na terenie Centrum Handlowego RONDO w Bydgoszczy.
3. Hostessie przysługuje jedna 10-cio minutowa przerwa w ciągu każdej godziny akcji.
4. Jedna osoba może odebrać tylko 1 kupon akcyjny.
5. Jedna osoba może wziąć udział w Akcji tylko 1 raz.
6. W Akcji przewidzianych jest 5 000 kuponów akcyjnych.
§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji.
2. Akcja realizowana jest do wyczerpania kuponów akcyjnych dostępnych w Akcji
3. Regulamin Akcji jest do wglądu w siedzibie Administratora, oraz na stronie internetowej:
www.chrondo.pl.
4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w
niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Akcji.
5. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

