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Regulamin Kampanii Promocyjnej w sklepach Carrefour 

zwany dalej „Regulaminem” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem kampanii promocyjnej określonej niniejszym Regulaminem (: „Wielkanoc z 

Carrefourem”) jest spółka „Euro Mall Polska XV” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. 

Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055156, REGON 

17393992, NIP 526-25-92-932, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja przeprowadzona zostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie 

Centrum Handlowego „Galeria Sandecja”, zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. 

Węgierskiej 170, 33-300 Nowy Sącz (dalej jako: „Galeria”).  

3. Uczestnikiem Promocji jest pełnoletnia osoba fizyczna, która weźmie udział w Promocji 

opisanej niniejszym Regulaminem.  

4. Promocja realizowana jest przy udziale sklepu „Carrefour” znajdującego się na terenie 

Galerii, oferującego produkty spożywczo-przemysłowe. 

5. Promocja trwa od dnia 18.03.2016 r. do dnia 26.03.2016 roku. 

 

§ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1. Udział w Promocji mogą wziąć osoby spełniające kryteria określone w niniejszym 

Regulaminie. 
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2. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać bon o wartości 20 zł na zakupy w sklepach Galerii 

Sandecja  Uczestnicy Promocji muszą dokonać zakupów w okresie trwania akcji promocyjnej 

na kwotę minimalną 150 zł w sklepie Carrefour. 

3. Z akcji objętej niniejszym Regulaminem wyłączone będą produkty alkoholowe, tytoniowe, 

RTV oraz leki dostępne w sklepach Carrefour. 

4. W ramach akcji promocyjnej za zakupy na kwotę wyższą niż 150 zł na jednym paragonie, 

Klient może otrzymać tylko jeden bon. 

5. Otrzymane bony oraz Paragony nie sumują się w akcji opisanej niniejszymi warunkami. 

6. Każdy uczestnik może w danym dniu odebrać tylko jeden („1”) bon. 

7. Bon zniżkowy ważny jest do 10.04.2016 r. może zostać do tego terminu zrealizowany. 

8. Jedna i ta sama osoba może otrzymać tylko i wyłącznie jeden bon zniżkowy, które nie mogą 

być przekazywane pomiędzy uczestnikami Promocji.  

9. Bony zniżkowe nie podlegają wymianie na gotówkę, a także posiadacz bonu nie jest 

uprawniony do uzyskania reszty z tytułu zakupu o wartości niższej niż wartość posiadanego 

bonu.  

10. Rejestracja paragonów odbywa się w godzinach od 10:00 do 20:00 na stanowisku obsługi 

Promocji umieszczonego w „Galerii Sandecja” naprzeciw hipermarketu Carrefour. 

11. Okazane paragony zostaną podbite pieczątka Galerii w celach dowodowych uczestnictwa w 

akcji promocyjnej. 

12. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, zarządcy budynku, Najemcy 

oraz pracownicy Najemców Centrum Handlowego Galeria Sandecja w Nowym Sączu (ul. 

Węgierska 170, 33-300 Nowy Sącz) oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami 

najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych Zasad Konkursu są: małżonkowie, dzieci, 

przysposobieni oraz przysposabiający. 

13. Organizator Promocji zastrzega dzienny limit przyznawania bonów do 120 szt. Decyduje 

kolejność zgłoszeń  

 

§ 3 
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REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją Promocji należy kierować pisemnie, do Biura 

Administracji Centrum Handlowego „Galeria Sandecja”, adres: ul. Węgierska 170, 03-330 

Nowy Sącz lub mailowo, na adres e-mail: Kamila.jurczak@cbre.com.  

2. Reklamacja powinna zawierać przyczynę jej złożenia wraz ze wskazaniem zakresu żądanego 

sposobu jej rozpatrzenia, jak również zostać podpisana imieniem i nazwiskiem osoby 

składającej reklamację.  

3. Reklamacje mogą być składane do 30 maja 2016 r. 

4. Osobą kontaktową w sprawach Promocji jest:  

Kamila Jurczak, specjalista ds. marketingu, Biuro Administracji Centrum, ul. Węgierska 170, 

33-300 Nowy Sącz, e-mail: kamila.jurczak@cbre.com, tel. 018 540 86 01.  

 

§ 4 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest „Euro Mall Polska XV” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000055156, REGON 17393992, NIP 526-25-92-932, dalej jako: 

„Administrator”. 

2. Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji Promocji.  

3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody dane osobowe uczestników Promocji, w 

postaci udostępnionego przez uczestnika adresu e-mail oraz numeru telefonu, przetwarzane 

będą przez Administratora w celu informowania uczestników Promocji o bieżących 

promocjach i wydarzeniach organizowanych na terenie Galerii, tj. w celu marketingu 

bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 

automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243 ze zm.).  

mailto:Kamila.jurczak@cbre.com
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4. Podanie danych jest dobrowolne, zaś uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Informacje dotyczące Promocji można uzyskać na stronie internetowej Galerii, jak również na 

profilu fanpage Galerii na portalu Facebook, pod adresem elektronicznym: www.galeria-

sandecja.pl 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym w Galerii w 

formie drukowanej, jak również pod adresem elektronicznym www.galeria-sandecja.pl w 

formie umożliwiającej jego pobranie oraz wydrukowanie.  

3. Przed dokonaniem rejestracji, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu, każdy 

uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować 

postanowienia w nim zawarte, co potwierdza własnoręcznym podpisem podczas 

dokonywania rejestracji swego udziału w Promocji.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2016 r.  

5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

 


