
 
Regulamin Akcji Promocyjnej 

pod nazwą „Słodkie rozpoczęcie wakacji ” w Galerii Gniezno  
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 
Akcja Promocyjna „„Słodkie rozpoczęcie wakacji ”” (zwana dalej „Promocją”). 

Organizatorem Promocji jest GRUPA PRC HOLDING SP. Z O.O., posługującej się numerem 

identyfikacji podatkowej NIP 9542798714 oraz numerem REGON 381754838, zwanej dalej 

łącznie Organizatorem, 

2. Promocja prowadzona będzie na terenie Galerii Gniezno, ul. Pałucka 2, 62-200 Gniezno, 
zwane dalej „Centrum”.  

3. W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikiem”, które do 
24.06.2022 nie ukończyły 18 roku życia, za wyjątkiem pracowników Galerii Gniezno oraz osób 
pozostających z nimi w stosunkach cywilnoprawnych, pracowników oraz właścicieli punktów 
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Gniezno oraz członków ich 
rodzin (krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).  

4. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

 
2. ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja zostanie przeprowadzona w Galerii Gniezno  w dniu 24 czerwca 2022 r. w 
godzinach 12-18 

2. Akcja polegać będzie na rozdawaniu kuponów przez hostessy, na terenie Galerii Gniezno. 
Każdy kupon rozdany podczas akcji uprawniał będzie do odbioru jednej zestawu 
promocyjnego pączków w Pączkowni mieszczącej się przed Galerią Gniezno  

3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy odebrać od hostessy specjalny kupon, a 
następnie przedstawić go obsłudze Pączkowni mieszczącej się przed Galerią Gniezno 

4. Jeden kupon uprawnia do odbioru jednego promocyjnego zestawu.  

5. Jedna osoba może odebrać tylko jeden kupon. 

6. Liczba kuponów jest ograniczona i wynosi 500 sztuk 

7. Nie ma możliwości wymienienia kuponu na ekwiwalent pieniężny.  

 

3. REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane do dnia 08.07.2022r. w formie 
pisemnej na adres Organizatora (GRUPA PRC HOLDING SP. Z O. O. UL. CHŁODNA 2, 40-
311 KATOWICE) z dopiskiem „Słodkie rozpoczęcia wakacji ”. 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 

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. 


