REGULAMIN AKCJI PRO SPRZEDAZOWEJ
„SEZAMOWE urodziny”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą „Sezamowe otwarcie”
(„Akcja”).
§2
Organizatorem Akcji jest Olsztyn Property sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ulicy Pięknej 18, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000377260, REGON 142799241, NIP
7010281116, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł, BDO 000124508, posiadającą status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2020 poz. 935)
§3
Akcja urządzana jest na terenie miasta Olsztyna, w:
a) Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn („Galeria Warmińska”),
Powyższe centrum handlowe zwane jest również w dalszej części niniejszego regulaminu „Galerią”
§4
1.

2.
3.

4.

Akcja rozpoczyna się dnia 04 września 2021 roku i kończy w dniu wyczerpania zapasów bonów zakupowych Galerii
Warmińskiej (dalej: Voucherów) i Kart podarunkowych Aura Centrum Olsztyna w ilości :
Galeria Warmińska – 50 000 zł. – 1000 sztuk Voucherów o nominale 50 zł.
W przypadku wyczerpania zapasów Bonów zakupowych Galerii Warmińskiej, organizator zastrzega sobie możliwość
wydawania kart podarunkowych Aura Centrum – 30 000 zł – 600 szt. Voucherów o nominale 50 zł. do wyczerpania
zapasów.
Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, dokonujących zakupu na terenie danej Galerii w
terminie od 04 września 2021 roku.
W Akcji nagród nie mogą otrzymać osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz pracownicy: Organizatora, zarządu Galerii,
pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, hostessy, właściciele i pracownicy wszystkich
punktów handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Galerii.
Ponadto, nagród nie mogą otrzymać członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami
najbliższej rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia).
NAGRODY W AKCJI
§5

W Akcji przewidziano następujące nagrody o wartości 50 000 zł brutto:
a. Bony zakupowe Galerii Warmińskiej o łącznej wartości 50 000,00 zł brutto:
W przypadku wyczerpania zapasów Bonów zakupowych Galerii Warmińskiej, organizator zastrzega sobie możliwość
wydawania kart podarunkowych Aura Centrum – 30 000 zł – 600 szt. Voucherów o nominale 50 zł. do wyczerpania zapasów.
2. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród ani do
otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawo do nagrody w Akcji nie może być przeniesione na osoby
trzecie.
ZASADY UDZIAŁU W AKCJI I WYDANIE VOUCHERÓW
1.

§6
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1.

2.

3.

4.

Sprzedażą promocyjną w Akcji objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach sprzedaży na terenie danej
Galerii, z wyłączeniem:
a. produktów i usług kantoru oraz banku,
b. napojów alkoholowych,
c. produktów tytoniowych,
d. e-papierosów,
e. leków,
f. doładowań telefonów,
g. transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz dokonane w
dowolnym punkcie,
h. transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
i. spłat raty kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi, zakupów dokonanych w
systemie ratalnym, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu,
j. wpłat i wypłat bankomatowych.
Sprzedaż towarów i usług uprawniająca do udziału w Akcji prowadzona będzie:
a. na terenie Galerii Warmińskiej od dnia 04 września 2021 roku w godzinach otwarcia pasażu
handlowego danej Galerii, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny
otwarcia pasażu handlowego danej Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z wyłączeniem
niedzieli objętych zakazem handlu
Ponadto do udziału w Akcji uprawniają zakupy dokonane za pośrednictwem sieci Internet, których odbiór miał miejsce
w danej Galerii, pod warunkiem, iż płatność za zakup miała miejsce na terenie Galerii i dowód zakupu wskazuje adres
Galerii.
Godziny otwarcia pasażu handlowego są następujące:
•
w Galerii Warmińskiej pasaż handlowy jest czynny od poniedziałku do soboty oraz w niedziele
handlowe: 10.00 – 21:00,
Wydawanie bonów zakupowych („Voucherów”) prowadzone będzie w Punkcie Obsługi Akcji w Galerii Warmińskiej
od dnia 04 września 2021 roku do dnia wyczerpania zapasów nagród w godzinach od 11.00 do 19.00, przy czym
zastrzega się, iż za zakupy dokonane w Galerii po godzinie 19:00 nie uprawniają do wzięcia udziału w Akcji, tym
samym do odbioru Vouchera w dniu następnym po dniu dokonania zakupu.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego w Akcji (paragon fiskalny, faktura VAT
lub umowa zawarta z biurem podróży, które jest najemcą danej Galerii potwierdzona wpłatą co najmniej zaliczki
wynikającej z umowy). W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z Akcji,
o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wydania Voucherów będzie kwota dowodu zakupu,
pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych. Do udziału w Akcji nie upoważniają dokumenty nie
potwierdzające ostatecznego zakupu produktów takie jak m.in.: umowy przedwstępne, zamówienia, faktury pro-forma.
W przypadku, gdy Uczestnik dokonał zakupu w systemie ratalnym bądź dokonał zakupu wycieczki, wówczas otrzymuje
Voucher wyłącznie za kwotę raty, którą zapłacił w terminie wskazanym w pkt 2 niniejszego paragrafu i okazał w
Punkcie Obsługi Akcji ważny dokument potwierdzający zapłatę tej kwoty.
Osoba obsługująca Punkt Obsługi Akcji w danej Galerii wydaje Vouchery za okazaniem oryginału dowodu zakupu
promocyjnego dokonanego na terenie tej Galerii na kwotę nie mniejszą niż 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych zero
groszy), przy czym ilość paragonów może się łączyć, przy czym łączna ilość paragonów uprawniających do odbioru
Vouchera nie może przekraczać 3 (słownie: trzech) sztuk. Uczestnik odbiera Voucher w dniu zrobienia zakupów i po
zarejestrowanym dowodzie zakupu w aplikacji Sezam 2.0. Uczestnik nie ma prawa do odbioru Voucheru w innym dniu
niż dokonał zakupów, bądź zarejestrował paragon w aplikacji Sezam 2.0.
Uczestnikowi przysługuje różna ilość Voucherów. Przykładowo:
a. Uczestnik posiada 1 dowód zakupu na kwotę 1988,98 zł brutto – Uczestnik otrzymuje
1 Voucher. Wielokrotność kwoty minimalnej 300 zł. brutto na dowodzie zakupu, nie uprawnia do
otrzymania większej ilości Voucherów
b. Uczestnik posiada 2 dowody zakupu na łączną kwotę 700 zł brutto, przy czym 1 dowód zakupu na
kwotę 500zł, 2 dowód zakupu na 200 zł brutto – Uczestnik otzymuje 1 Voucher do 1 dowodu
zakupów, który zostaje ostęplowany i nie bierze udziału dalszej akcji prosprzedażowej o Voucher
c. Uczestnik posiada 2 dowody zakupów na łaczną kwotę 300 zł brutto, przy czym 1 i 2 dowód zakupu
jest na kwotę 150 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 1 Voucher
d. Uczestnik posiada 3 dowody zakupów na łączną kwotę 1000 zł brutto, przy czym 1 dowód zakupu na
kwotę 200 zł brutto, 2 dowód zakupu na 500 zł brutto, 3 dowód zakupów na kwotę 300 zł brutto –
Uczestnik otrzymuje 2 Vouchery do 2 i 3 dowodu zakupu, które zostają ostęplowane i nie biorą
udziału w dalszj akcji propsprzedażowej o Voucher
e. Uczestnik posiada 1 dowód zakupu na kwotę 99,99 zł brutto – Uczestnik nie otrzymuje Voucheru.
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Paragony łączą się aby uzyskać minimalną kwotę zakupów promocyjnych o wartości 300 zł. brutto. Ilość wydawanych
Voucherów nie zależy od wielokrotności kwoty minimalnej 300 zł brutto na dowodach zakupów. Ostemplowane paragony,
na podstawie który został wydany Voucher, nie biorą ponownie udziału w Akcji
5. Oryginał dowodu zakupu promocyjnego w Akcji (paragon fiskalny, faktura VAT lub umowa zawarta z biurem
podróży, które jest najemcą danej Galerii potwierdzona wpłatą co najmniej zaliczki wynikającej z umowy) potwierdza
zakup promocyjny w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a. jest oryginalny, tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie prowadzący działalność w danym
punkcie sprzedaży, którego dane na nim się znajdują, biorący udział w Akcji;
b. nie jest podrobiony lub sfałszowany: dowodem zakupu promocyjnego nie jest: kserokopia, skan,
zdjęcie;
c. nie jest uszkodzony, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności,
a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny;
d. zawiera datę wskazującą, iż Uczestnik w okresie wskazanym dokonał zakupu promocyjnego.
6. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Akcji oznacza (przystawia pieczęć) dowody zakupu promocyjnego, na podstawie,
których wydano Vouchery. Oznaczony dowód zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego otrzymania
Voucheru. Dodatkowo sprawdza zarejestrowane dowody zakupu w aplikacji Sezam 2.0 na indywidualnym koncie
użytkownika Galerii.

UCZESTNICY AKCJI I JEJ PRZEBIEG
§7
1.

2.
3.

4.
5.

Uczestnikiem Akcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ma
ukończone 18 lat i która spełni poniższe warunki („Uczestnik”):
a. dokona zakupu na terenie danej Galerii, nie więcej niż 3 (słownie: trzech) dowodach zakupu, na łączną
na kwotę nie mniejszą niż 300 zł brutto (słownie: sto złotych, zero groszy). Kwoty z różnych dowodów
zakupu łączą się, ale wielokrotność kwoty minimalnej 300 zł. brutto nie jest podstawą do wydania
większej ilości Voucherów na podstawie dowodów zakupu.
Ww. zakup zwany jest „zakupem promocyjnym”,
b. w dniu dokonania zakupów w danej Galerii, zarejestruje paragony w aplikacji Sezam 2.0 i okaże
osobie obsługującej Punkt Obsługi Akcji zarejestrowane dowody zakupu na indywidualnym koncie
użytkownika aplikacji Sezam 2.0.
c. w dniu dokonania zakupów, okaże hostessie w Punkcie Obsługi Akcji oryginały paragonów do
ostemplowania
d. w dniu dokonania zakupów i zarejestrowania paragonów w aplikacji Sezam 2.0 odbierze Voucher w
Punkcie Obsługi Akcji danej Galerii, podpisując protokół odebrania Voucherów
Vouchery będą wydawane w Punkcie Obsługi Akcji, który będzie się znajdował w:
• w Galerii Warmińskiej: na parterze w okolicy salonu Apart, Swiss (tzw. Atrium Galerii), poziom 0,
Punkt Obsługi w trakcie trwania akcji czynny jest :
a. w Galerii Warmińska: od dnia 04 września 2021 roku do dnia wyczerpania zapasów w godzinach 11.00-19.00,
z zastrzeżeniem wyłączenia ich z funkcjonowania w niedzielę objętą zakazem handlu
Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Voucherów.
Każdy Voucher o nominale 50 zł. jest opieczętowany przez Dyrekcję Galerii, posiada dedykowany hologram z
unikalnym numerem i datę ważności.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
§8
1.

Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Akcji:
a. w Punkcie Obsługi Akcji w czasie jego funkcjonowania,
b. w biurze Administracji danej Galerii i siedzibie Organizatora w trakcie trwania Akcji (w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17:00),
c. na stronie www danej Galerii w trakcie trwania Akcji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§9
1.
2.
3.

4.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
Liczba Voucherów w Akcji jest ograniczona:
a. w Galerii Warmińska: 50 000 zł. brutto, 1000 sztuk Voucherów o nominale 50 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji, w przypadku, gdy w trakcie jej trwania pula Voucherów
zostanie wyczerpana.
Za Vouchery nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na nagrodę inną.
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