REGULAMIN PROMOCJI „Czas na rower!”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem promocji, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja
PP1 Sp. z o.o. Sp. K.. Ul. Muszyńska 31; 02-916 Warszawa, NIP: 521-366-79-95, zwana dalej
„Organizatorem Promocji”.
2) Promocja przeprowadzana jest na terenie Centrum Handlowego Rondo położonego w
Bydgoszczy przy ul. Kruszwickiej 1, 85-213 Bydgoszcz.
3) Promocja zostanie prowadzona pod nazwą „Czas na rower!” i ma charakter lokalny. Czas
trwania promocji 26.04-27.04.2019. Start promocji 26-27.04.2019 11:00 – 19:00.
4) Zakup Promocyjny - towar (z wyłączeniem produktów alkoholowych oraz wyrobów z
tytoniu i e-papierosów) lub usługi zakupione w dowolnym sklepie/punkcie na terenie
Centrum Handlowego Rondo z wyłączeniem aptek, biur podróży, kantorów) z wyłączeniem:
a) produktów zakupionych w hipermarkecie Auchan
b) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze
zm.);
c) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych
lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1446);
d) leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1541 ze zm.),
e) usług kantoru wymiany walut i banku, kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu
typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media,
telefon oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie handlowo - usługowym, transakcji
dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w
punktach handlowo – usługowych świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat
bankomatowych.
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W przypadku Dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów /usług
wyłączonych z Promocji, podstawą do wzięcia udziału w Promocji będzie kwota Dowodu
zakupu pomniejszona o wartość zakupu produktów / usług wyłączonych.
5) Paragon - oryginał paragonu fiskalnego lub rachunku wystawiony na osobę fizyczną będącą
konsumentem. W przypadku Dowodów zakupów promocyjnych, na których widnieją zakupy
towarów /usług wyłączonych z Promocji podstawą do wzięcia udziału w promocji będzie
kwota wynikająca z Dowodu zakupu promocyjnego pomniejszona o wartość zakupu
towarów lub usług wyłączonych. Dowód zakupu promocyjnego na potrzeby niniejszej
Promocji powinien być czytelny i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez dany
podmiot, będący najemcą Punktu handlowego, biorącego udział w Promocji, którego nazwa i
adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu
promocyjnego na potrzeby niniejszej Promocji nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- fotokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu zakupu, stwierdzającego udział w
promocji, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, ani
podmiotów powiązanych z nim.
6) Nagrodami w Promocji są:


dzwonki 80 szt / mix kolorów



torby wodoodporne 80 szt



aluminiowa butelka 80 szt



worek 80 szt



o wartości jednostkowej 10 zł brutto.



Pula dzienna nagród 160 sztuk.
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7) Promocja obejmuje zakup dokonany w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na
terenie Centrum Handlowego Rondo ( Zakup Promocyjny) w dniach promocji 26.0427.04.2019, w godzinach otwarcia galerii, o wartości minimalnej:


50,00 sto złotych brutto (na max 2 paragonach)

8) Do wzięcia udziału w promocji upoważnia dokonanie zakupu promocyjnego w dniach jej
trwania, tj. w dniach promocji 26.04-27.04.2019 akceptowane będą tylko paragony z tych
dni. Dowody z datą inną, niż dzień trwania promocji, nie będą akceptowane.
9) Kwota na paragonie, stanowiąca wielokrotność kwoty wymaganej, nie upoważnia do odbioru
więcej niż jednej nagrody. Np. paragon na 1000 zł upoważnia do odbioru tylko jednej
nagrody.
10) Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy
z

29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
11) Niniejszy Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
§2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Udział w promocji mogą wziąć osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu promocyjnego , o wartości
wymienionej w §1 ust. 6 lub 7, w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie
Centrum Handlowego Rondo w dniach promocji 26.04-27.04.2019, w godzinach pracy Centrum,
a następnie zgłoszenie się do osoby obsługującej Stoisko Promocyjne usytułowane na poziomie I
przy strefie eventu „Sportowy Weekend Rowerowy” przy sklepie Martes Sport.
3. Uczestnik podchodzi do stoiska promocyjnego i okazuje paragon lub paragony, potwierdzające
dokonanie zakupu na ww. kwotę. Paragony zostaną ostemplowane i zaprotokołowane przez
hostessę.
4. Po okazaniu, weryfikacji i zaprotokołowaniu paragonu hostessa wydaje uczestnikowi nagrodę.
5. Paragony zgłoszone w promocji nie mogą być wykorzystywane ponownie w celu rejestracji.
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6. Jedna osoba jednorazowo ma prawo do odebrania tylko jednej nagrody na podstawie
maksymalnie dwóch paragonów.
7. Uczestnik może brać udział w promocji wielokrotnie, o ile każdorazowo spełni warunki
regulaminu.
8. Kolejność odbioru nagród jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z paragonami w Stoisku
Promocyjnym. .
9. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli dziennej.
10. W przypadku gdy do zakończenia promocji, nie zostaną odebrane wszystkie nagrody, nagrody
stają się własnością Centrum Handlowego Rondo.
11. Przed odebraniem nagrody, należy podać hostessie obsługującej Stoisko Promocyjne wszystkie
dane wymagane do rejestracji w promocji.
12. Nie podanie danych wyklucza uczestnika z udziału w promocji.
14) Nagród w Promocji nie mogą otrzymać właściciele oraz pracownicy:


Organizatora Promocji ,



administracji Centrum Handlowego Rondo,



punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego
Rondo,



ochrony Centrum Handlowego Rondo,



serwisu sprzątającego i technicznego Centrum Handlowego Rondo,



najemcy sklepów i punktów na terenie Centrum Handlowego Rondo
oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami
najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są : małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
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).

13. Uczestnictwa w promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
14. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
§3
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WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ i LISTA NAGRODZONYCH OSÓB
1. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora Promocji, który oceniać będzie spełnienie
przez uczestnika promocji warunków określonych w niniejszym regulaminie, uprawniających
uczestnika do otrzymania nagrody.

§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do dnia 02.05.2019 na adres Organizatora.
2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 3 osób: dwóch przedstawicieli

Organizatora

Promocji i jednego przedstawiciela Dyrekcji Galerii Przymorze. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, w terminie określonym w § 4 ust. 1 powyżej.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie trwania
promocji.
3. Regulamin promocji dostępny będzie na Stoisku Promocyjnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
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