REGULAMIN

Sprzedaży premiowej i Konkursu
„ROZDAJEMY SKRZTATY!”
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady Sprzedaży premiowej pod nazwą „ROZDAJEMY SKRZATY!”.

2.

Sprzedaż premiowa zostanie przeprowadzona na terenie Gemini Park Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20
(dalej: Gemini Park).

3.

Organizatorem Sprzedaży premiowej jest Gemini Park Bielsko-Biała Sp. z o.o., Plac Szczepański 8,
31-011 Kraków.

4.

Sprzedaż premiowa rozpoczyna się w dniu 10.12.2021 roku o godzinie 09:00 i trwa do dnia 12.12.2021 roku
do godziny 20:00 (decyduje data i godzina na paragonie).

5.

W Sprzedaży premiowej mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej
zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Sprzedaży premiowej za pisemną zgodą swojego
prawnego opiekuna.

6.

W Sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy zarządcy Gemini Park, najemcy lokali
w Gemini Park oraz ich pracownicy, pracownicy zatrudnieni w Gemini Park oraz pracownicy firm
współpracujących z Gemini Park.

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
1. W Sprzedaży premiowej mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania tj. w terminie od 10.12.2021 roku

od godziny 09:00 do dnia 12.12.2021 roku do godziny 20:00 dokonają zakupu w sklepach i/lub punktach
usługowych zlokalizowanych na terenie Gemini Park Bielsko-Biała i zachowają oryginalny paragon/paragony
(faktury nie będą akceptowane). Ze sprzedaży premiowej wyłączony jest: Hipermarket Bi1, Apteka Ziko,
Kantor, Poczta Polska, Fine Wine, Manso Papierosy, E-smoking World oraz stoisko iQOS znajdujące się na
terenie Gemini Park, paragony z tych punktów nie będą brane pod uwagę.
2. Sprzedaż premiowa dotyczy zakupu wszelkich produktów i/lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych

(w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi), wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady
wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych.
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3. Nagrodą w sprzedaży premiowej jest dekoracja świąteczna – SKRZAT o wartości 18,12zł (Nagroda

Gwarantowana).
4. Uczestnikiem Sprzedaży premiowej zostaje osoba, która w czasie trwania Sprzedaży premiowej przedstawi

Organizatorowi co najmniej jeden, a co najwyżej 2 paragony na kwotę łączną minimum 200zł brutto (dalej:
Uczestnik) i odbierze Nagrodę Gwarantowaną. Organizator stempluje paragony. Ostemplowanie paragonów
oznacza wyłączenie ich z dalszego udziału w sprzedaży premiowej.
5. Pula Nagród Gwarantowanych wynosi 1.000 szt. (słownie: jeden tysiąc sztuk), przy czym każdego dnia

wydanych zostanie maksymalnie:

6.

a.

334 szt. – 10.12.2021;

b.

333 szt. – 11.12.2021;

c.

333 szt. – 12.12.2021;

Nagrody Gwarantowane nie wydane danego dnia przechodzą na dzień następny aż do 12.12.2021r.

7. Wielokrotność kwoty 200zł na jednym lub dwóch paragonach rejestrowanych łącznie, nie uprawnia uczestnika

do odbioru więcej niż jednej Nagrody Gwarantowanej.
8. Każdy uczestnik może wziąć udział w sprzedaży premiowej wielokrotnie przedstawiając każdorazowo dowody

zakupu na kwoty min. 200zł wg. procedury opisanej w pkt.4.
9. Nagrody gwarantowane odbierać można na stoisku promocyjnym zlokalizowanym w centralnej części Gemini

Park Bielsko-Biała (obok Costa Coffee) w dniach 10-12.12.2021 w godz. 10:00-20:00 lub do wyczerpania
dziennej puli Nagród (pkt. 5) – po wyczerpaniu dziennej puli stoisko promocyjne danego dnia zostanie
zamknięte.
Część III. REKLAMACJE
1.

Ewentualne reklamacje można zgłaszać na piśmie, do dnia 19.12.2021 roku, listem poleconym na adres
Organizatora: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini Park - Administracja, ul. Leszczyńska 20,
43-300 Bielsko-Biała.

2.

Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania włączając
w to zawiadomienie reklamującego o wyniku reklamacji.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w administracji Gemini Park Bielsko-Biała, na stoisku
promocyjnym oraz na stronie www.geminipark.pl, w okresie trwania Sprzedaży premiowej.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2.

Wszelkie spory dotyczące Sprzedaży premiowej będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

3.

Udział w Sprzedaży premiowej oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego
warunków.
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