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REGULAMIN AKCJI 
„WIELKANOCNE SZYKOWANIE” 

  
1. Organizator i czas trwania Akcji: 

1.1. Organizatorem akcji Wielkanocne Szykowanie (zwanej dalej „Akcją”) jest Agencja 2be 
Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Stanisława Lema 8, 33-100 Tarnów, NIP-
873 119 72 05. (zwana dalej „Organizatorem”) 

1.2. Akcja prowadzona jest w Galerii Sandecja w Nowym Sączu (zwaną dalej „Galeria”), 
mieszczącej się przy ulicy Węgierskiej 170, w dniach 24-25 marca 2018 r. 

1.3. Akcja prowadzona jest przez Organizatora na zlecenie Euro Mall Polska XV Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, właściciela Galerii Sandecja  
w Nowym Sączu. 

 
2. Warunki uczestnictwa w Akcji oraz podstawy wykluczenia: 

2.1. Uczestnikiem akcji Wielkanocne Szykowanie może być osoba fizyczna, która dokonała na 
terenie Galerii Sandecja zakupu towaru lub usługi w dniach trwania akcji za kwotę minimum 
70 zł brutto lub 100 zł brutto na zasadach zgodnych z Regulaminem, z wyjątkiem osób 
wymienionych w pkt. 2.3. Regulaminu ("Uczestnik"), przedstawiła dowód dokonania 
zakupów, tj. paragon fiskalny lub fakturę imienną.  

2.2.  Uczestnikami Akcji mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby, które w dniu 24.03.2018 r. mają  
ukończony 16 rok życia, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W Akcji nie mogą 
brać udziału pracownicy Organizatora, administracji Galerii Sandecja, pracownicy punktów 
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii, ochrony, serwisu 
sprzątającego i technicznego Galerii.  

2.3. Do udziału w Akcji nie uprawniają zakupy obejmujące: produkty alkoholowe, wyroby z 
tytoniu, e-papierosy, leki, karty/doładowania telefoniczne typu pre-paid, karty 
przedpłacone/bony podarunkowe. W przypadku dowodów zakupu, na których widnieją 
zakupy produktów wyłączonych z Akcji, podstawą do wydania nagrody będzie kwota 
dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. Do udziału  
w Akcji nie uprawniają również usługi takie jak: transakcje zapłaty za indywidualne rachunki 
typu: gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki dokonane w punktach 
świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, wypłaty z bankomatów.  

2.4. W Akcji biorą udział wyłącznie oryginalne dowody zakupu. Dowody zakupu podrobione, 
przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich 
autentyczności nie będą uprawniały do udziału w Akcji. W przypadku podejrzenia, że 
okazany dowód zakupu nie jest oryginalny lub nie został uzyskany przez Uczestnika  
w sposób przewidziany Regulaminem, Organizator uprawniony jest do odmowy wyrażenia 
zgody na udział w Akcji. 

2.5. Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Akcji (dalej: 
Komisja). W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz fundatora nagród. 

  
3.  Zasady przeprowadzenia Akcji: 

3.1.  Akcja prowadzona jest na terenie Galerii Sandecja w weekend:  
Sobota, 24 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 21.00 oraz 
Niedziela, 25 marca 2018 r. w godz. 10.00 – 20.00.  
W ww. godzinach czynny jest Punkt Obsługi Klienta, znajdujący się w strefie restauracyjnej.  

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest: 
a. Dokonanie zakupu towaru lub usług w dniach 24-25 marca 2018 r. w punktach 

handlowych lub usługowych mieszczących się na terenie Galerii (z wyłączeniem 
hipermarketu Carrefour i za wyjątkiem artykułów wyłączonych z udziału w punkcie 2.4 
Regulaminu).  
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b. Przedstawienie dowodu zakupu hostessie obsługującej Akcję, która oznaczy 
przedkładany dowód zakupu pieczątką.  

c. Za zakupy na kwotę minimum 70 zł brutto udokumentowane na jednym dowodzie 
zakupu, Uczestnik uprawniony jest do odbioru czasomierza do gotowania jajek.  
Za zakupy na kwotę minimum 100 zł brutto udokumentowane na jednym dowodzie 
zakupu Uczestnik uprawniony jest do odbioru koszyka wielkanocnego.  

d. Uczestnik Akcji podczas odbierania nagrody jest zobowiązany do wypełnienia oraz 
podpisania przedłożonego przez Organizatora protokołu odbioru nagrody.  

 
4.  Nagrody:  

4.1. Nagrodami w Akcji są:  
- Czasomierze do jajek w ilości 400 sztuk.  
- Koszyki wielkanocne w ilości 250 sztuk.  

4.2. W przypadku rozdysponowania puli nagród, Akcja zostaje zakończona i nie jest 
przewidywane zwiększenie ilości nagród. Fundatorem nagród jest Euro Mall Polska XV sp.  
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa. 

4.3. Nagrody w Akcji nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

 
5.  Zasady postępowania reklamacyjnego: 

5.1. Reklamacje mogą być zgłaszane (w formie pisemnej – z dopiskiem „Reklamacja akcji  
„Wielkanocne Szykowanie” w Galerii Sandecja” przez cały czas jej trwania oraz po jej 
zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.03.2018 r. - na adres Organizatora.  
O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego,  
z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki (jeżeli osoba zgłaszająca reklamację 
wybierze ten tryb doręczenia) zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym 
terminem. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5.2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne musi 
zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny 
adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

5.3.  Komisja rozpatruje reklamację i zawiadamia Uczestnika Akcji w formie pisemnej (listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o jej wyniku w terminie 14 dni licząc od 
daty otrzymania reklamacji.  

 
6. Postanowienia końcowe: 

6.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

6.2.  Regulamin Akcji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Punkcie Obsługi 
Klienta. 

6.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie  
 niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.  

6.4.  Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny. 

6.5.  Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym 
Regulaminie. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się danego 
Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.  

 


