Regulamin Akcji Promocyjnej
pod nazwą „Lodowe” w Centrum Marzeń Centrum Handlowym RONDO
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się
Akcja Promocyjna „„Lodowe Centrum Marzeń”” (zwana dalej „Promocją”).
Organizatorem Promocji jest Dorota Gładkowska i Wioletta Wawrzkiewicz, prowadzące
wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Alia PR& Marketing”
s.c., ul. Polna 107, 87-100 Toruń, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP
9562261911 oraz numerem REGON 340664490, zwanej dalej łącznie Organizatorem,
2. Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego RONDO, ul. Kruszwicka 1,
85-213 Bydgoszcz, zwane dalej „Centrum”.
3. W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikiem”, które do
1.06.2019 nie ukończyły 18 roku życia.
4. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. ZASADY PROMOCJI
1. Promocja zostanie przeprowadzona w Centrum Handlowym RONDO w dniu 1 czerwca 2019
r. w godzinach 9.00-21.00
2. Akcja polegać będzie na rozdawaniu kuponów przez hostessy, na terenie Centrum
Handlowego RONDO oraz na terenie Bydgoszczy. Każdy kupon rozdany podczas akcji
uprawniał będzie do odbioru jednej sztuki (jednej gałki) lodów w Lodziarni Grycan,
mieszczącej się w Centrum Handlowym RONDO lub w Cukierni Sowa, mieszczącej się w
Centrum Handlowym RONDO.
3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy odebrać od hostessy specjalny kupon, a
następnie przedstawić go obsłudze Lodziarni Grycan, mieszczącej się w Centrum Handlowym
RONDO lub w Cukierni Sowa, mieszczącej się w Centrum Handlowym RONDO.
4. Jeden kupon uprawnia do odbioru jednej sztuki (jednej gałki) lodów.
5. Jedna osoba może odebrać tylko jeden kupon.
6. W akcji przewidzianych jest 5 000 kuponów.
3. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 20.06.2019r. w formie
pisemnej na adres Organizatora (ALIA PR& Marketing s.c., ul. Polna 107, 87-100 Toruń) z
dopiskiem „Lodowe Centrum Marzeń Centrum Handlowym RONDO”. Reklamacja powinna
zawierać:
a. Imię i nazwisko, adres email oraz korespondencji, a także kontaktowy numer telefonu;
b. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
c.

Podpis reklamującego.

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Uczestników przez Organizatora jest Regulamin.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Promocji.

2. Regulamin niniejszej Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w biurze Dyrekcji
Centrum Handlowego RONDO oraz na stronie www.chrondo.pl
3. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest
prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe
przepisy obowiązującego prawa.

