REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT OD MIKOŁAJA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem promocji jest Atrium Świętochłowice firma Projekt Echo-35 Sp. z o.o. Al.
Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, NIP: 959-16-57-669.

2.

Promocja przeprowadzana jest na terenie Centrum Handlowego Atrium Świętochłowice,
ul. Chorzowska 19, 41-605 Świętochłowice, Polska.

3.

Promocja prowadzona jest pod nazwą „PREZENT OD MIKOŁAJA” i ma charakter lokalny.

4.

Rejestracja paragonów odbędzie się w Punkcie Rozdawania Prezentów zlokalizowanym w
Atrium Świętochłowice dnia 6 grudnia od godziny 12:00 do 16:30.

5.

6.

7.

Zakup uprawniający do wzięcia udziału w promocji – zakup dowolnych towarów lub usług
udokumentowany dowodem zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT (wystawionymi na osobę
fizyczną), o wartości minimalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto, dokonany
w Okresie Sprzedaży uprawniającego do wzięcia udziału w promocji tj. w dniu 06.12.2017,
dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (z wyłączeniem zakupu
takich towarów i usług jak – zakup usług bankowych, wymiany walut, zakup leków, zakup
alkoholu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr
70 poz. 473, nie będą uwzględniane w promocji. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju
alkoholowego, leku wydawanego na receptę, wyrobu tytoniowego, hostessa odejmie wartość
ww. zakupu od kwoty na paragonie. Jeżeli paragon nadal spełnia warunki opisane powyżej to
właściciel paragonu może wziąć udział w promocji.
Celem uczestniczenia w promocji – uczestnik zobowiązany jest do obowiązkowej rejestracji
paragonu (faktury) w Punkcie Rozdawania Prezentów. Rejestrację paragonu (dowodu zakupu)
potwierdzającego zakup dokonany w dniu 06.12.2017 oraz odbiór prezentu dokonać w
danym dniu dokonania zakupu w godzinach funkcjonowania Punktu Rozdawania
Prezentów.
Punkt Rozdawania Prezentów - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym zlokalizowane
na pasażu Centrum pomiędzy salonami Tesco a Laura, czynne w dniu 06.12.2017r.
w
godzinach 12:00-16:30, w którym hostess/y będą obsługiwać Uczestników Promocji zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 100 sztuk. Akcja promocyjna obowiązuje
w terminie organizacji promocji lub do wyczerpania się puli nagród.

1

REGULAMIN PROMOCJI „PREZENT OD MIKOŁAJA”
Kwota na paragonie, stanowiąca wielokrotność kwoty wymaganej, nie upoważnia do
możliwości odbioru większej liczby prezentów. Np. paragon na kwotę 200 zł upoważnia do
odbioru jednego prezentu. Paragonów nie można łączyć.
9. 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.
10. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
11. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników.
8.

§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, o wartości wymienionych

w

§ 1 ust. 5, w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Centrum Handlowego
Atrium Świętochłowice w dniu 06.12.2017, w godzinach otwarcia Centrum, następnie
zgłoszenie się do osoby obsługującej PUNKT ROZDAWANIA PREZENTÓW w godzinach
jego funkcjonowania i okazanie paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu na ww. kwotę.
Paragon zostanie ostemplowany i zaprotokołowany przez hostessę/obsługę promocji.
3.

Paragony zgłoszone w promocji nie mogą być wykorzystywane ponownie w celu rejestracji.

4.

Jedna osoba ma prawo do skorzystania z promocji Rozdajemy Prezenty w ilości okazanych
i zarejestrowanych paragonów.

5.

Uczestnik może brać udział w promocji wielokrotnie.

6.

Kolejność skorzystania z promocji jest zgodna z kolejnością zgłoszeń z paragonami w Punkcie
Rozdawania Prezentów przy czym klient, który chce ponownie skorzystać z promocji i
zarejestrować kolejny paragon musi udać się na koniec kolejki.

7.

Przed skorzystaniem z promocji, należy podać hostessie obsługującej Punkt Rozdawania
Prezentów dane wymagane do rejestracji w promocji.

8.

Nie podanie danych wyklucza uczestnika z udziału w promocji.
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9.

W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Centrum Handlowego Atrium Świętochłowice
oraz Najemcy Centrum Handlowego Atrium Świętochłowice i ich najbliższa rodzina
(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

10. Uczestnictwa w promocji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić
na inne osoby.
§3
WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora Promocji, który oceniać będzie spełnienie
przez uczestnika promocji warunków określonych w niniejszym regulaminie, uprawniających
uczestnika do skorzystania z usługi pakowania prezentów.
§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do dnia 30.12.2017 r. na adres Organizatora.
2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 3 osób: przedstawicieli Organizatora Promocji.
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 w Administracji Centrum Handlowego Atrium
Świętochłowice,

w

Punkcie

Rozdawania

Prezentów

i

na

stronie

www.atrium-ch.pl/swietochlowice/ oraz www.cks.org.pl/
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
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