
REGULAMIN Akcji Promocyjnej   

„AKTYWNE WAKACJE Z RODZINĄ”  

Galeria Gniezno 

I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI  

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej:     

„AKTYWNE WAKACJE Z RODZINĄ”       

(dalej: „Akcja”) odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest  

Agencja Eventowa Master Sp. z o.o. z siedzibą w Książnie (62-320), Książno 28,  

NIP: 7891763044 (dalej „Organizator”). 

2. Akcja odbędzie się w dniach 24-25.07.2020 w godzinach: 12:00-19:00. 

3. Akcja prowadzona jest na terenie centrum handlowego Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2,  

62-200 Gniezno (dalej „Centrum handlowe”). Punkt Obsługi Promocji znajdować się będzie 

w specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu, na terenie Centrum handlowego. 

4. Celem Akcji jest premiowanie zakupów dokonywanych przez klientów Centrum handlowego. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJ: 

1. Akcja skierowana jest do wszystkich Klientów Centrum handlowego. 

2. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie 

następujące warunki:  

a) jest osobą pełnoletnią  

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

c) w dniach 24-25.07.2020 dokona w Galerii Gniezno zakupy na kwotę minimum 100 zł  

i przedstawi dowód zakupu (paragon lub paragony) w Punkcie Obsługi Akcji.  

Podczas Akcji dopuszczone są tylko paragony, faktury są wykluczone jako dowód 

zakupu podczas tej Akcji. 

3. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

4. Przedstawienie paragonu za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków  

Akcji oraz jej Regulaminu.  

5. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-

prawnym z Organizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich 

pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Centrum handlowego i ich pracownicy, 

względnie osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych 

rodzin. Pod pojęciem „członków najbliższych rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, 

rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 



6. Warunkiem udziału w Akcji jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich poniższych 

warunków: 

a) dokonanie transakcji zakupów oraz posiadanie paragonów 

b) rejestracja dowodów zakupu na stoisku promocyjnym  

c) podanie niezbędnych danych: 

• imienia i nazwiska; 
d) złożenie podpisu na indywidualnej Karcie Rejestracyjnej Klienta, na której Uczestnik 

oświadcza, że: 

• zapoznał się z regulaminem Akcji i akceptuje zasady Akcji; 
• wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, jak 

również na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie na potrzeby Akcji. 
 

III. ZASADY AKCJI  

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zakupy w dniach 24-25.07.2020 w godzinach  

12:00-19:00 w sklepach Centrum handlowego i zgłosić się z paragonami zakupu na wartość 

minimum 100 złotych do hostessy w Punkcie Obsługi Akcji.   

Zasady: 

• Łączna kwota na paragonach musi wynosić minimum 100 zł. 

• Istnieje możliwość łączenia maksymalnie trzech paragonów. 

• Istnieje możliwość łączenia paragonów z dwóch dni akcji (24-25.07.2020 r.) 

• Paragon z hipermarketu Carrefour będzie honorowany tylko w przypadku połączenia 

go z paragonem za zakupy dokonane w sklepach Centrum na kwotę minimum 50 zł.  

• Paragon z hipermarketu Carrefour nie będzie honorowany po połączeniu go  

z paragonem za zakupy dokonane w sklepach Centrum na kwotę niższą niż 50 zł.  

Do odbioru prezentu nie upoważnia także paragon z hipermarketu Carrefour na kwotę 

powyżej 100 zł 

• Wielokrotność sumy 100 zł nie uprawnia klienta do odebrania większej ilości nagród. 

• Każdy Uczestnik ma możliwość odebrania maksymalnie 1 Premii podczas trwania 

Akcji. 

• Paragon za zakupy musi zostać zarejestrowany w dniu dokonania zakupów do godziny 

19:00 

• Zakupy muszę być dokonane w godzinach 12:00-19:00 

 

2. Z akcji wykluczone są paragony z kantorów, wpłatomatów, bankomatów i banków, za zakup 

napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych (leków), kart 

podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonów pre-paid, doładowania 

telefonów, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych.  



3. Po okazaniu paragonu lub paragonów zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 1, po ich 

zarejestrowaniu przez hostessę, Uczestnik ma prawo do odbioru premii tj. zestaw gier i zabaw 

dla rodzin. 

4. Dany paragon lub paragony, zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 1 

upoważnia/upoważniają do skorzystania jeden raz z możliwości odbioru premii. Nie można 

przedstawić po raz kolejny tego samego dowodu zakupu. Użyty paragon lub paragony  

w promocji zostanie/zostaną oznaczony/e na odwrocie przez hostessę jako 

wykorzystane. 

5. Uczestnik może skorzystać z odebrania premii tylko w dniach obowiązywania Akcji,  

w godzinach jej trwania. 

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedstawiony przy rejestracji paragon nie jest 

własnością osoby, która dokonała zakupu, hostessa może odmówić rejestracji paragonów celem 

ich weryfikacji. 

IV. PREMIE 

1. Premiami w Akcji są zestawy gier i zabaw dla rodzin. 

2. Organizator zapewnia w Akcji 175 zestawów nagród dla rodzin. 

Pula nagród 1 dzień – 90 sztuk, pula nagród 2 dzień – 85 sztuk. Łączna wartość nagród to  

7 000 zł brutto. 

3. Zestawy niewydane z puli pierwszego dnia Akcji zasilają pulę drugiego dnia Akcji.  

4. Zestawy niewydane w ostatnim dniu Akcji przechodzą na rzecz Organizatora. 

Harmonogram wydawania zestawów:  

24.07.2020 r.  

12:00-13:00 13 zestawów  

13:00-14:00 13 zestawów 

14:00-15:00 13 zestawów  

15:00-16:00 13 zestawów  

16:00-17:00 13 zestawów  

17:00-18:00 13 zestawów  

18:00-19:00 12 zestawów  

25.07.2020 r.  

12:00-13:00 13 zestawów  

13:00-14:00 12 zestawów 

14:00-15:00 12 zestawów  

15:00-16:00 12 zestawów  

16:00-17:00 12 zestawów  

17:00-18:00 12 zestawów  

18:00-19:00 12 zestawów  

 



V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko celem 

udziału w Akcji oraz celem odbioru Premii. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma 

charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Akcji i wydania Premii. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji 

Akcji jest Organizator. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora, 

zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

3. Uczestnik przystępując do Akcji może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w celach marketingowych. 

Administratorem danych osobowych Uczestników w celach marketingowych jest Ezraya 

Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej 7, 03-802 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000287016, NIP: 527-25-47-471, REGON: 141024385, kapitał zakładowy  

w wysokości 50.500,00 zł („Właściciel Centrum”). Dane osobowe w tym zakresie będą 

przetwarzane przez Właściciela Centrum w celach marketingowych, w tym także do kontaktu 

telefonicznego, przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)., 

zgodnie z RODO. Niewyrażenie tej zgody przez Uczestnika nie wyklucza uczestnictwa z Akcji. 

4. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom 

Właściciela Centrum bądź Organizatora, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom 

podmiotu zarządzającego Centrum oraz podmiotom udzielającym wsparcia Właścicielowi 

Centrum lub Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez 

okres trwania Akcji oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem 

przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia Akcji. Dane osobowe przetwarzane  

w celach, określonych w ust. 3 powyżej będą przetwarzane do odwołania zgody na cel,  

w przypadku jej wyrażenia. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

 



VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu uczestnikowi biorącemu udział w Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej 

reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Akcji. Reklamacje wniesione 

po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa 

się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację 

(imię, nazwisko, dane kontaktowe) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego 

oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 

Agencja Eventowa Master Sp. z o.o., Książno 28, 62-320 Książno. NIP: 7891763044 

z dopiskiem: Akcja Promocyjna „AKTYWNE WAKACJE Z RODZINĄ” 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za 

pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały rozwiązać  

w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego 

sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny. 

2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny oraz 

RODO. 

3. Regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz Punkcie Obsługi Akcji. 


