REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KONCERTOWE ZAKUPY”
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej (dalej: Akcja) w Centrum
Handlowym Galeria Warmińska w Olsztynie przy ulicy Tuwima 26 (dalej: Galeria Warmińska) i jest
wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji.
2. Organizatorem Akcji jest LIBRA PROJECT 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Gen. W. Sikorskiego
20, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000314161, reprezentowaną przez Lecha Chudego – Prezesa
Zarządu - zwana dalej „Organizatorem”.
3. Jako „Najemca” rozumie się: wszystkie sklepy oraz punkty gastronomiczne znajdujące się na
terenie Galerii Warmińskiej.
4. Uczestnikami Akcji są klienci Galerii Warmińskiej spełniający warunki niniejszego regulaminu i
którzy chcą wziąć udział w Akcji.
5. Zasady przeprowadzenia Akcji:
a. Akcja trwa w dniach od 17.05.2015r. do 6.06.2015r. (dalej: Dni Akcji) i rozpoczyna się oddzielnie
dla każdego dnia trwania Akcji, to jest zaczyna się od nowa każdego dnia począwszy od godzin
otwarcia Galerii Warmińskiej do czasu jej zamknięcia dla klientów (godz. 10 – 21 od pon. do nd.).
b. Akcja ma na celu promocję Galerii Warmińskiej i polega na nieodpłatnym przekazywaniu
klientom Galerii Warmińskiej prezentu w postaci biletów (dalej: Bilety) na koncert wokalisty
Dawida Kwiatkowskiego, który odbędzie się w Galerii Warmińskiej w dniu 6 czerwca 2015r. o godz.
16:00, pod warunkiem:
c. dokonania przez klienta w którymkolwiek z Dni Akcji zakupów w Galerii Warmińskiej na kwotę co
najmniej 50,00 zł,
d. Warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane pod lit. b) należy spełnić łącznie.
e. Przy dokonaniu zakupów na kwotę minimum 50,00 zł, klient uprawniony jest do otrzymania
jednego Biletu. Za paragon przekraczający kilkukrotnie kwotę 50,00 zł również przysługuje 1 bilet.
Jeden bilet z podpiętym paragonem uprawnia do wejścia na koncert tylko jedną osobę.
Maksymalny koszt biletu na jedną osobę nie przekroczy około 10,00 zł.
f. Ilość biletów jest ograniczona.
g. W przypadku, gdy klient spełniający warunki niniejszego regulaminu, nie otrzyma Biletu w dniu
dokonania zakupów z powodu wyczerpania dziennego limitu nagród, jest on uprawniony do
ubiegania się o Bilet w dniu następnym w godzinach otwarcia Galerii Warmińskiej, chyba że Akcja
dobiegła końca.
h. Paragon/-y mogą być wykorzystane w Akcji tylko jeden raz. Akcją objęte są wszystkie sklepy oraz
punkty gastronomiczne znajdujące się na terenie Galerii Warmińskiej – zgodnie z definicją
Najemcy, podaną w pkt. 3.

i. W Akcji mogą brać udział Najemcy, ich pracownicy oraz pracownicy Organizatora.
j. W przypadku wyrażenia chęci zwrotu przez klienta towaru do Najemcy, na podstawie którego
wydano paragon uczestniczący w Akcji, klient ma obowiązek zwrócić bilet do sklepu w którym
dokonał zakupu przed zwrotem towaru.
6. Przepisy końcowe
a. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu w trakcie trwania Akcji.
b. W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. Udział osób niepełnoletnich w Koncercie odbywa się
na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi z tego
tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
c. W Akcji mogą uczestniczyć osoby, które nabyły produkty na cele związane z działalnością
gospodarczą.
d. Przystępując do Akcji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele
uczestnictwa w Akcji i cele marketingowe.
e. Organizator Akcji - zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych klientów uczestniczących w Akcji,
b) dane osobowe klientów przechowywane będą w siedzibie Organizatora,
c) dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Akcji oraz w celach
marketingowych i mogą być udostępniane innym podmiotom,
d) klienci Akcji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
e) podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne.
f. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.galeria-warminska.pl.
g. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

