
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ    
„ROZDAJEMY BILETY DO KINA“ 

 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest Akcja promocyjna pod nazwą  
„ROZDAJEMY BILETY DO KINA” („Akcja promocyjna”).   

 
§ 2 

 
Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma Good News Company Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie (72-100), Żeroms-
kiego 35, o nadanym numerze REGON 363581790, NIP: 896-154-73-47, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000598209. 
Akcja promocyjna przeprowadzana jest na zlecenie firmy Capital Part 15 sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Wilczej 50/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266139, numerze Regon: 140736340 oraz numerze 
NIP: 5272523878. 

 
§ 3 

 
Akcja promocyjna jest organizowana na terenie województwa lubuskiego w Galerii Askana zlokalizowanej przy Al. 
Konstytucji 3 Maja 102 w Gorzowie Wielkopolskim („Galeria Askana”).   

 
§ 4 

 
Celem Akcji promocyjnej jest zwiększenie frekwencji klientów Galerii Askana oraz wzrost sprzedaży w sklepach i punk-
tach usługowych na terenie Galerii Askana.  

 
§ 5 

 
Akcja promocyjna rozpoczyna się 15 września 2021 r. i docelowo będzie przeprowadzana w dniach 15,16,17,18 
września 2021 roku, chyba że pula Nagród wyczerpie się odpowiednio wcześniej, wówczas termin ten będzie oznaczał 
zakończenie Akcji promocyjnej. Uczestnicy mogą wziąć udział w Akcji promocyjnej i odebrać Nagrodę w terminach: 
15,16,17,18 września 2021 w godzinach od 12:00 do 19:00 z zastrzeżeniem zapisu powyżej dotyczącego wyczerpania 
puli Nagród.  

 

UCZESTNICY AKCJI PROMOCYJNEJ I JEGO PRZEBIEG 
 

§ 6 
1. Sprzedażą promocyjną objęte są towary (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, produktów leczniczych 

(leków), wyrobów tytoniowych, produktów spożywczych, wpłat i wypłat bankomatowych, transakcji zapłaty za 
jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz dokonane w dowolnym punkcie na terenie Ga-
lerii Askana) dostępne w sklepach na terenie Galerii Askana. 

2. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Akcji promocyjnej prowadzona będzie w terminach 
15,16,17,18 września 2021 lub zakończy się odpowiednio wcześniej, jeśli pula nagród wyczerpie się – o czym 
mowa w § 5. 

3. Uczestnikiem Akcji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna ma-
jąca adres zamieszkania na terenie Polski, która spełni łącznie następujące warunki w terminie określonym w 
pkt 2 niniejszego paragrafu w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Askana dokona transakcji zakupu 
towarów/usług o wartości nie mniejszej niż 150 zł brutto („Zakup promocyjny“). Wartości z dowodów zakupu 
sumują się. 



 

 

4. Stanowisko promocyjne czynne jest w terminie określonym w § 5 Regulaminu. Stanowisko promocyjne 
znajduje się na terenie Galerii Askana, na poziomie 0 przy fontannie, zwane jest dalej „Stanowiskiem pro-
mocyjnym”.  

5. Uczestnik, po zgłoszeniu się do Stanowiska promocyjnego, okazuje hostessie dowód Zakupu promocyjnego. 
Hostessa dokonuje sprawdzenia dowodu Zakupu promocyjnego pod kątem zgodności z warunkami Regula-
minu. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją towary wyłączone z Akcji promocyjnej, podstawą 
do pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu będzie kwota z tego dowodu, pomniejszona o wartość zakupu to-
warów wyłączonych. W przypadku prawidłowego dowodu Zakupu promocyjnego, hostessa oznacza 
sprawdzony dowód Zakupu promocyjnego, a Uczestnik ma prawo odebrać Nagrodę. Prawo do odbioru 
Nagrody przyznawane jest za dokonanie zakupu towarów/usług, których kwota wynosi nie mniej niż 150,00 
zł brutto, o czym mowa w pkt. 3 § 6. Kwoty z paragonów łączą się. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jed-
norazowego zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 150,00 zł brutto - wówczas przysługuje mu prawo 
do jednorazowego odbioru nagrody. 

6. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora, najemcy i pracow-
nicy sklepów na terenie Galerii Askana, ani członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny 
rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno 
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak, i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilno-
prawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

7. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Akcji promocyjnej wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 
8. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu zakupu w celu weryfikacji prawa do nagrody. Organiza-

tor ma prawo zażądania w/w dowodu zakupu w dowolnym czasie Akcji promocyjnej. Niespełnienie tego wa-
runku skutkuje prawem do utraty nagrody.     

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko raz. 

 
NAGRODY W AKCJI PROMOCYJNEJ 

 
§ 7 

1. Nagrodami w Akcji promocyjnej są bilety do Kina Helios z terminem ważności do 7 marca 2022 r. Bilet obo-
wiązuje na seanse repertuarowe oraz wybrane projekty specjalne. W cenę biletu nie jest wliczona opłata 
okularowa ani dopłata za salę Dream. 

2. Obowiązuje pula 200 nagród. Wraz z wyczerpaniem puli nagród Akcja promocyjna kończy się.  
3. Aby odebrać bilet do kina należy dokonać Zakupu promocyjnego na kwotę nie mniejszą niż 150 zł brutto.  
4. Pula nagród jest ograniczona i jej wyczerpanie warunkuje termin zakończenie Akcji promocyjnej. 
5. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody lub do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, 

rzeczowego).   
 

PRZYZNANIE NAGRÓD W AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

§ 8 
W celu otrzymania Nagrody należy: 
 
 a) W dniach 15,16,17,18 września 2021 (chyba, że pula Nagród wyczerpie się odpowiednio wcześniej, wówczas 
termin ten będzie oznaczał zakończenie Akcji promocyjnej ) dokonać zakupów na łączną kwotę minimum 150 zł brutto 
w jednym lub różnych sklepach, punktach usługowych lub na stoiskach w Galerii Askana. 
 b) Zgłosić się do Stoiska promocyjnego zlokalizowanego na poziomie „0“ na terenie Galerii Askana w Gorzowie 
Wlkp. w wyznaczonych dniach w godz. 12.00-19.00.   
 c) Zarejestrować paragony fiskalne potwierdzające dokonanie zakupów, podając niezbędne dane (kwotę z pa-
ragonu oraz nazwę miejscowości, w której mieszka Uczestnik) i złożyć  czytelny podpis na wykazie odbioru Nagród w 
Akcji promocyjnej.  
 d) Każdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupów może zostać zarejestrowany w promocji tylko 
jeden raz. 
 e) Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki Akcji promocyjnej, określone w § 6  niniejszego regulaminu, po 
rejestracji paragonu, ma prawo odebrać jedną nagrodę opisaną w §7. 
 

 
§ 9 

Organizator zapewni możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Akcji promocyjnej.  Regulamin jest dostępny do 
wglądu na stanowisku Akcji promocyjnej (we wcześniej podanych terminach i godzinach jego otwarcia).       



 

 

 
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

§ 10 
1. Każdy Uczestnik Akcji promocyjnej może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w 

Akcji promocyjnej w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator. 
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji promocyjnej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 

21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.  
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Akcji promocyjnej oraz 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 
5. Roszczenia z tytułu Akcji promocyjnej przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. 
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia od-

powiedzi na reklamację.    
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania Akcji 

promocyjnej (z zastrzeżeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem Uczestników), chyba że ko-
nieczność wprowadzenia tych zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Dane osobowe uczestników Akcji promocyjnej są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach 
przeprowadzenia Konkursu, celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych wysyłanych 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r, nr 144 poz. 1204). Administratorem danych osobowych zebranych podczas 
Konkursu jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy jest firma Good News Company Sp. z o.o.. Podanie 
danych jest dobrowolne choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej i wydania 
Nagród. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub 
usunięcia. W przypadku żądania Uczestnika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, 
wysyłanie informacji handlowych zostanie zaniechane. 

4. 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.). 

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

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

 


