
 
 
 

Regulamin akcji promocyjnej  „ODBIERZ SWÓJ KUBEK” 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne i słowniczek 

 
1. Akcja promocyjna - akcja promocyjna pod nazwą „Odbierz swój kubek” organizowana przez 

Organizatora polegająca na nagrodzeniu klientów za zakupy dokonane w sklepach Galerii 
Askana. 

2. Organizator - CAPITAL PART 15  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 (00-189 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 266139, NIP: 5272523878, o kapitale zakładowym 210 050 000,00 zł, właściciel 
Galerii Askana  

3. Galeria Askana - Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim przy Al. Konstytucji 3 Maja 102 
(66 – 400 Gorzów Wielkopolski). Galeria Askana  jest miejscem organizacji Akcji promocyjnej.  

4. Nagroda – kubek z logo Galerii Askana termiczny lub zwykły/jeden do wyboru zgodnie z pulą 
zaproponowaną w akcji  

5. Uczestnik akcji promocyjnej – osoba fizyczna, która ukończyła 18 (słownie: osiemnaście) lat, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz zadeklarowała chęć udziału w Akcji promocyjnej i spełniła warunki 
uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Uczestnikami Akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy 
Organizatora, pracownicy Galerii Askana , najemcy oraz pracownicy najemców Galerii Askana 
oraz członkowie najbliższej rodziny wymienionych powyżej osób. Członkami najbliższej 
rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, 
przysposobieni oraz przysposabiający.  

6. Kupon akcji - formularz stanowiący dowód udziału w Akcji promocyjnej. Kupony będą 
wydawane przez pracowników Punktu obsługi akcji promocyjnej. W celu wzięcia udziału w 
Akcji promocyjnej Uczestnicy wypełniają Kupon podając imię, nazwisko, miejscowość, adres 
e-mail, nr telefonu, przekazują Dowód zakupu pracownikowi Punktu obsługi akcji 
promocyjnej, który pieczętuje zarówno dowód zakupu, jak i kupon. Uczestnik wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem akcji 
promocyjnej, dla celów marketingowych, informacyjnych oraz promocji i reklamy przez 
Organizatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy 
czym brak zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji 
promocyjnej uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji promocyjnej.  

7. Zakup w akcji promocyjnej – każdy dowolny zakup towaru lub usługi w sklepach oraz innych 
punktach handlowych lub usługowych znajdujących się na terenie Galerii Askana z 
wyłączeniem kantorów, placówek bankowych, placówek finansowych, aptek, sklepu 
Biedronka,  dokonany od 15 października 2018 r. od godziny 9.00 do czasu zakończenia akcji, 
nie później jednak niż 31 października 2018 r. godz. 21.00 o wartości minimum 150 złotych 
brutto udokumentowany Dowodem Zakupu, uprawniający do wzięcia udziału w Akcji 
promocyjnej. 

8. Dowód Zakupu - oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentujący dokonanie 
Zakupu w akcji promocyjnej. 



9. Punkt obsługi akcji promocyjnej – Punkt Obsługi Klienta Galerii Askana mieszczący się na 
parterze w Galerii Askana. 

 
§ 2 

Czas trwania i miejsce Akcji promocyjnej 
 

Akcja promocyjna trwać będzie od 15 października 2018 r. od godziny 9.00  do momentu 
wyczerpania puli Nagród będących przedmiotem akcji promocyjnej Odbierz swój kubek”. Organizator 
wyeksponuje stosowną informację o wyczerpaniu Nagród w Punkcie obsługi akcji promocyjnej. 
 

§3 
Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji promocyjnej 

 
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona według następujących zasad:  

1. Uczestnicy akcji promocyjnej, którzy dokonali Zakupu w akcji promocyjnej na kwotę 
minimum 150 złotych brutto, okazują Dowód Zakupu pracownikowi Punktu obsługi akcji 
promocyjnej i wypełniają Kupon akcji. 

2. Pracownik Punktu Obsługi akcji promocyjnej sprawdza dokonanie Zakupu w akcji 
promocyjnej. Oryginał Dowodu Zakupu zostanie oznaczony przez pracownika celem 
uniemożliwienia kilkukrotnego udziału w Akcji promocyjnej na podstawie tego samego 
Dowodu Zakupu. W przypadku,  gdy przedstawiony dokument nie spełnienia wymogów 
Dowodu Zakupu określonych w § 1 Regulaminu, pracownik odmówi jego oznaczenia. Kupony 
nie zawierające pieczątki nie wezmą udziału w Akcji promocyjnej. Uczestnik Akcji 
promocyjnej jest zobowiązany do zachowania oznaczonego  Dowodu Zakupu w celu odbioru 
nagrody. Podstemplowany Dowód Zakupu oraz Kupon stanowią dowód wzięcia udziału w 
Akcji promocyjnej.  

3. Dowód zakupu opiewający na wielokrotność 150 zł brutto upoważnia do odbioru wyłącznie 
jednej nagrody. 

4. Paragony mogą łączyć się z uwzględnieniem punktu 3 powyżej. 
5. Uczestnik Akcji promocyjnej może wziąć udział w Akcji promocyjnej jeden raz. 
6. Zadaniem Uczestnika Akcji promocyjnej jest:  
a) dokonanie Zakupu w akcji promocyjnej; 
b) okazanie pracownikowi Punktu Obsługi akcji promocyjnej Dowodów Zakupu 

upoważniających do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej; 
c) czytelne i poprawne wypełnienie Kuponu. 

 
 

§ 4 
Odbiór Nagrody w Akcji promocyjnej 

 
1. Organizator zapewnia w sumie 355 Nagród w Akcji promocyjnej z podziałem na: 125 kubków 

ceramicznych i 230 kubków zwykłych. W przypadku dostępności obu wzorów kubków klient 
ma prawo wyboru rodzaju kubka. Po wyczerpaniu puli z danego rodzaju, klient może 
otrzymać kubek który pozostał na stanie.  

2. Uczestnik odbiera Nagrodę w Punkcie obsługi akcji promocyjnej kwitując jej odbiór 
stosownym podpisem. 

3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350 z 
późn.zm.). 



4. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Uczestnikowi Akcji 
promocyjnej nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości Nagrody w pieniądzu. Uczestnik 
nie może wymieniać nagrody na inną.  

 

 

§ 6 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Akcji promocyjnej mogą być 

zgłaszane na piśmie do dnia 31 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 
adres korespondencyjny Organizatora: CAPITAL PART 15  Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 
Warszawa z dopiskiem Akcja promocyjna „Odbierz swój kubek”. 

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać: 

- imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację oraz numer telefonu 
kontaktowego; 

- dokładny opis i powód reklamacji w tym daty i miejsca zdarzenia, którego roszczenie 
dotyczy; 

- treść żądania. 

3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 10 dni roboczych na podstawie 
niniejszego Regulaminu. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w 
terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.  

4. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może 
dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.  

 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator oświadcza, iż Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

2. Informacje o Akcji promocyjnej, w tym niniejsze zasady, dostępne są przez cały okres trwania 
Akcji promocyjnej w Punkcie obsługi akcji promocyjnej, a także w biurze Organizatora. 

3. Pełny Regulamin Akcji promocyjnej będzie dostępny od 15 października 2018 roku w Punkcie 
Obsługi Akcji promocyjnej oraz na stronie internetowej www.galeria-askana.pl    

4. Uczestnicy Akcji promocyjnej akceptują treść Regulaminu i poddają się jego postanowieniom. 

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

 

 

http://www.galeria-askana.pl/

