Regulamin Akcji Prosprzedażowej
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Akcji Prosprzedażowej Gemini Park Bielsko-Biała o nazwie „Dni Młodych Naukowców”
jest 2be agencja-eventowo reklamowa Katarzyna Adamczyk, ul. Lema 8, 33-100 Tarnów, NIP:
873-119-72-05
Akcja Prosprzedażowa jest realizowana wyłącznie na terenie Gemini Park Bielsko-Biała, ul.
Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Akcja odbędzie się w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2015 r. w godzinach 12:00 - 19:00.
Niniejsza Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych.
Paragon za napoje alkoholowe w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 70 poz.
473 nie będą uwzględniane w promocji. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego
osoba obsługująca Akcję odejmie wartość zakupu napoju alkoholowego od kwoty na paragonie. Jeżeli
nadal spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie to właściciel może wziąć udział w promocji.
Z promocji wyłączone są również zakupy: wyrobów tytoniowych, leków na receptę oraz produktów
przeznaczonych wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, transakcje zapłaty za rachunki za usługi
komunalne, telefon, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie, produkty i usługi bankowe,
wpłaty i wypłaty bankomatowe, zakup kart podarunkowych, wpłaty rat kredytu regulowanych w
punktach świadczących tego typu usługi.
Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Akcji,
określone w niniejszym Regulaminie.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące Akcję,
pracownicy sklepów i punktów usługowych Gemini Park Bielsko-Biała.
§2
Zasady prowadzenia Akcji Prosprzedażowej
1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełniać poniższe warunki:
a) w dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2015 r. zakupić towar w sklepach zlokalizowanych na terenie
Gemini Park Bielsko-Biała na kwotę minimum 50 zł brutto;
b) zachować dowód zakupu w postaci paragonu;
c) zgłosić się z oryginalnym dowodem zakupu do Punktu Obsługi Akcji, znajdującego się na terenie
centrum, w strefie eventowej na poziomie 0, i odebrać gadżet.
2. Klient może odebrać jeden gadżet, nawet jeżeli kwota na paragonie jest wielokrotnością kwoty 50
zł. Jeżeli Klient posiada więcej paragonów, może odebrać maksymalnie pięć gadżetów.
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§3
Nagroda
Nagrodą, zwaną dalej Gadżetem, w Akcji Prosprzedażowej jest układanka edukacyjna.
Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do
żądania innego upominku o tej samej wartości.
Odbiór Gadżetu przez Uczestników jest możliwy w trakcie trwania akcji w dniach 30, 31.05
i 01.06.2015 na stoisku promocyjnym w godzinach jego pracy tj. 12:00 -19:00.
Liczba Gadżetów jest ograniczona. Dzienna liczba (30, 31.05 oraz 01.06) gadżetów do wydania to 333
sztuki.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Gemini Park Bielsko-Biała.
Stoisko czynne jest tylko i wyłącznie w dniach 30, 31.05. i 01.06.2015, w godzinach 12:00-19:00.

§4
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Akcji Prosprzedażowej oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji określone w
niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny będzie w Punkcie Obsługi Akcji oraz na stronie
internetowej www.geminipark.pl
2. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji Proprzedażowej, mogą być składane na adres
Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania Akcji.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji), a także
żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę reklamacji uważa się datę jej dotarcia
na adres Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszona reklamację
i pisemne poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku wskazując uzasadnienie swojej decyzji.

