REGULAMIN AKCJI
„KOLEKCJA PLEJADY”
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI
1) Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Centrum Handlowym Plejada w
Sosnowcu ul. Staszica 8 b 41-200 Sosnowiec (dalej jako „Akcja”).
2) [Organizator Akcji] Organizatorem Akcji jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność
gospodarczą

pod

firmą

QRA

Production

Monika

Ledóchowska,

z

siedzibą

w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowego Plejada
w Sosnowcu
3) [Zasięg Akcji] Akcja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowego Plejada w
Sosnowcu, ul. Staszica 8b, 41-200 Sosnowiec (dalej „Centrum”).
4) [Czas trwania Akcji] Akcja rozpoczyna się 27 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 i kończy się
29 kwietnia 2018 roku o godzinie 21.00
5) Punkt Obsługi Akcji jest czynny Czasie trwania Akcji w godzinach 9.00-21.00
6) Regulamin Akcji dostępny będzie w terminie od 27 kwietnia 2018 roku do dnia 28 kwietnia
2018 roku w siedzibie Organizatora Akcji oraz w Punkcie Obsługi Akcji.
7) W Akcji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za
wyjątkiem:
a. pracowników Organizatora
b. pracowników Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu
c. właścicieli oraz pracowników sklepów, punktów handlowych i usługowych mieszczących się na
terenie Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków
i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z
nimi w stosunku przysposobieni). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
8) Akcja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§2
ZASADY AKCJI:
1) W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w Czasie trwania Akcji dokonają zakupów towarów lub
usług na kwotę nie mniejszą niż 100 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100) w Centrum
Handlowym Plejada w Sosnowcu oraz zachowają oryginalny paragon wystawiony na osobę
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (dalej: Uczestnik).

2) Akcja dotyczy zakupu wszelkich towarów i usług z wyłączeniem:
a. zakupów artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
b. zakupów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym
papierosów i papierosów elektronicznych zakupów artykułów eSmoking World);
c. zakupów produktów leczniczych; zakupów mleka początkowego;
d. wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach;
e. transakcji kantorowych;
f.

doładowań telefonów;

g. transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w punktach Play, Plus, Orange,
UPC;
h. transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w oddziałach banku; spłat raty
kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi;
i.
j.

zakupu kart podarunkowych;
wpłat i wypłat bankomatowych;

k. w Akcji mogą brać udział tylko paragony zakupowe, faktury VAT nie będą brane pod
uwagę przez obsługę Punktu Promocyjnego.
l.

Z akcji wyłączony jest również sklep Carrefour.

3) Można łączyć maksymalnie 2 paragony na łączną kwotę 100 zł brutto bądź wyższą.
4) W Akcji można wziąć udział maksymalnie 2 razy.
5) Paragon

na

kwotę

co

najmniej

100

zł

(sto

złotych)

brutto

upoważnia

Uczestnika

do otrzymania jednej nagrody. W przypadku dokonania zakupów o wartości będącej
wielokrotnością kwoty 100 złotych brutto, Uczestnikowi nie przysługuje większa ilość Nagród.
6) Uczestnik, który zrobi zakupy i przedstawi paragon na kwotę co najmniej 300 zł (słownie:
pięćset złotych) brutto otrzyma dodatkowo Bon Zakupowy na kwotę 50 zł (słownie pięćdziesiąt
złotych)
7) Uczestnik, który zrobi zakupy i przedstawi paragon na kwotę co najmniej 500 zł (słownie:
pięćset złotych) brutto otrzyma dodatkowo Bon Zakupowy na kwotę 100 zł (słownie sto złotych)
8) Bon Zakupowy można zrealizować w terminie 14 dni od jego otrzymania w sklepach i punktach
usługowych wskazanych na rewersie Bonu Zakupowego, wyłącznie znajdujących się na terenie
Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec. Po upływie powyższego terminu realizacja bonu nie
będzie możliwa.
9) Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden Bon Zakupowy o wartości odpowiednio 50 zł lub
100 zł.
10)W przypadku gdy cena zakupionych towarów lub usług jest wyższa niż wartość wyrażona na
Bonie Zakupowym, Uczestnik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za
pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Jeżeli cena zakupionych towarów lub usług jest
niższa od wartości wyrażonej na Bonie Zakupowym Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania
reszty w gotówce.

11)Nagrody oraz Bony Zakupowe będą wydawane w dniach 27-28 kwietnia 2018 roku w
godzinach 9.00-21.00, w Punkcie Obsługi Akcji znajdującym się w Centrum Handlowym
Plejada w Sosnowcu na poziomie 0, nieopodal wejścia głównego.
12)Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia osobom znajdującym się w Punkcie Obsługi Akcji
w Centrum Handlowym Plejada w Sosnowcu dowodu dokonania zakupu tj. paragonu/-ów (dalej:
Dowód Zakupu) na których w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupów oraz
ich kwota. Dowody zakupów podlegają weryfikacji przez obsługę w Punkcie Obsługi Akcji.
Oryginały paragonów zakupowych zostaną ostemplowane i zwrócone Uczestnikowi Akcji.
Paragony biorące udział w Akcji mogą brać w niej udział tylko raz.
13) Warunkiem udziału w Akcji jest podanie przez Uczestnika danych osobowych, tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania. Organizator zastrzega prawo weryfikacji podanych danych
osobowych Uczestnika będącego osobą fizyczną, z danymi znajdującymi się w dowodzie
tożsamości.
14)Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale zarazem niezbędne do udziału
w Akcji.
15)W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności
paragonu, przystąpienie do udziału w Akcji może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia
oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5- tego dnia od daty
przedstawienia przez uczestnika paragonu.
16)Po przystąpieniu do Akcji nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie
ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar o tej
samej lub wyższej wartości za zgodą sprzedawcy.
17)Nie można zastrzec szczególnych właściwości Nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie
może otrzymać w zamian za Nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
§3
NAGRODY ORAZ BONY ZAKUPOWE W AKCJI
1) Ilość Nagród oraz Bonów Zakupowych w Akcji jest ograniczona i wynosi:
a. Nagrody w postaci plastikowych bidonów o wartości 15 zł brutto za sztukę - po 300 szt
na dzień, łącznie 600 sztuk.
b. Bony Zakupowe o wartości 50 zł -po 20 sztuk na dzień łącznie 40 sztuk na całą akcję.
c. Bony Zakupowe o wartości 100 zł – po 5 sztuk na dzień, łącznie 10 sztuk na całą akcję.
2) Nagroda w Akcji zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
3) Do nagrody w Akcji przypisane jest świadczenie dodatkowe w wysokości podatku od nagrody.
Podatek od nagród odprowadzi Organizator Akcji.
4) Ilość

Nagród

jest

ograniczona,

w kolejności zgłoszeń Uczestników.

a

wydawanie

nagród

następować

będzie

5) Wyczerpanie puli Nagród przed upływem godziny zakończenia Akcji oznacza automatyczne
zakończenie wydawania Uczestnikom Akcji Nagród na dany dzień.
6) Ilość Bonów Zakupowych jest ograniczona, wydawanie Bonów Zakupowych następować będzie
w kolejności zgłoszeń Uczestników.
7) Wyczerpanie puli Bonów Zakupowych przed upływem zakończenia Akcji, oznacza automatyczne
zakończenie wydawania Uczestnikom Akcji Bonów Zakupowych na dany dzień.
8) Niewydane Nagrody lub Bony Zakupowe z danego dnia przechodzą na następny dzień akcji.
9) Niewydane nagrody po zakończeniu Akcji promocyjnej pozostają do dyspozycji właściciela
Centrum Handlowego Plejada w Sosnowcu.
§4
REKLAMACJE:
1) Reklamacje

dotyczące

przebiegu

Akcji

mogą

być

zgłaszane

w czasie

trwania Akcji

i w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora
(QRA PRODUCTION, ul. Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „Akcja Prosprzedażowa w Centrum Handlowym Plejada”. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2) Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3) Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego
oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów reklamacji.
4) Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Akcji w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Dane osobowe Uczestników są pobierane i przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa, w celach marketingowych i ma to związek z przeprowadzaną Akcją oraz
działalnością

podmiotu

na

rzecz,

którego

Organizator

przeprowadza

niniejszą

Akcję

promocyjną. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest – St.
Martins Gallery Sosnowiec sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-078) przy placu Piłsudskiego
1. Organizator działa na zlecenie w/w podmiotu i z jego upoważnienia. Uczestnicy Akcji
promocyjnej mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
udziału w Akcji.
2) Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z reklamacją, o której mowa w §4
Regulaminu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą QRA

Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 48/104.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji.
3) Zakres danych jakie Uczestnik powierza do przetwarzania obejmuje jego imię, nazwisko).).
4) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia niniejszej Akcji i
rozpatrzenia reklamacji oraz zostaną trwale usunięte w terminie 60 dni od dnia zakończenia
Akcji.
5) Dla uniknięcia wątpliwości Organizator Akcji oświadcza, iż nie jest uprawniony do dalszego
powierzania przetwarzania danych osobowych Uczestnika innym podmiotom bez uzyskania
uprzedniej zgody Uczestnika.
6) Organizator Akcji zobowiązuje się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych,
środków zabezpieczających dane osobowe Uczestnika.
.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
2) Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie, wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
3) Wzięcie

udziału

w

Akcji

oznacza

zapoznanie

się

Uczestnika

z

Regulaminem

i zaakceptowanie jego warunków.

Organizator QRA Production

