
REGULAMIN AKCJI 

„ODBIERZ CZEKOLADOWEGO LIZAKA” 
 

Galeria TĘCZA Kalisz  

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą  
„ODBIERZ CZEKOLADOWEGO LIZAKA” („Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Agencja Eventowa Master Sp. z o.o. („Organizator”).  
NIP: 7891763044, REGON : 366062500 

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest  na terenie Galerii Tęcza w Kaliszu,  
ul. 3-go Maja 1, 62-800 Kalisz. 

4. Akcja prowadzona jest w terminie 26.01.2019 r. w godzinach: 10:00 – 18:00 
 
 
 

§ 2 
ZASADY PROMOCJI „ODBIERZ CZEKOLADOWEGO LIZAKA” 

 
1. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Galerii Tęcza w Kaliszu. 
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, dokonująca zakupu na terenie Galerii, 

                    będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. 
3. Klient będący w posiadaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu/ów w Galerii Tęcza  

                    w Kaliszu  (paragon lub faktura), jest uprawniony do odbioru jednego czekoladowego lizaka.   
4. Kwota paragonu/faktury to min. 30 zł. Paragony nie sumują się. 
5. Każdy klient może skorzystać z Akcji tylko jeden raz.  
6. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej, Klient jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający  

                    zakup produktu/ów (paragon lub fakturę), o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu. 
7. Wykorzystane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu zostają oznaczone i nie mogą zostać  

                    ponownie wykorzystane w ramach Akcji Promocyjnej „Odbierz Czekoladowego Lizaka”. 
8. Łącznie podczas całej Akcji wydamy 200 czekoladowych lizaków. 
9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Ilość lizaków jest ograniczona. 
10. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
11. Przedstawienie rachunku za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji Promocyjnej   

                    oraz jej Regulaminu. 
12. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym  

                    z Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich  
                    pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Galerii Tęcza i ich pracownicy, względnie osoby  
                    zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem „członków  
                    najbliższych rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w  
                    stosunku przysposobienia. Z udziału wyłączone są paragony/faktury z Marketu Społem, a także paragony,  
                    na których widnieją: napoje alkoholowe, produkty tytoniowe lub produkty lecznicze.  
                    Z Akcji wyłączone są   również transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,  
                    kantorach oraz wpłaty i wypłaty bankomatowe.  

13. W przypadku podejrzenia, że dokumenty dotyczą zakupu/ów, których Klientowi faktycznie nie dokonał lub  
                    zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności zostały skradzione lub podrobione,  
                    pracownik Punktu Obsługi Akcji ma prawo odmówić Klientowi wydania czekoladowego lizaka. 

 

 
 
 



 
 

 

§ 4 

REKLAMACJE 

 

1. Każdemu uczestnikowi biorącemu udział w Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej 
reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje wniesione 
po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę 
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, 
nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego 
oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 
Agencja Eventowa Master Sp. z o.o.,  ul. Książno 28, 62-320 Książno. 
NIP: 7891763044 z dopiskiem: Akcja Promocyjna „ODBIERZ CZEKOLADOWEGO LIZAKA” 

4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu 
poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji Promocyjnej.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych 

powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Akcji. 
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 
4. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Galerii Tęcza oraz w Punkcie Obsługi 

Konkursu w Galerii Tęcza w Kaliszu. 
 

 

 

 


