
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „GANG KLIFFIEGO” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Gang Kliffiego”, zwaną dalej 

„Akcją”.  

2. Akcja przeprowadzana jest w Galerii Klif położonej przy Alei Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia, 

zwanej dalej „Galerią”. 

3. Organizatorem Akcji jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, zwanym dalej 

„Organizator”. 

4. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator.  

5. Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

6. Akcja trwa od 02.09.2019 r. do 21.12.2019 r. lub do odwołania przez Organizatora.  

7. Organizator przeprowadza Akcję na terenie galerii handlowej Klif przy Al. Zwycięstwa 256, 81-525 

w Gdyni (,,Klif”) we współpracy ze sklepami zlokalizowanymi w Galerii Klif z wyłączeniem Piotr i 

Paweł, SuperPharm (część apteczna) oraz kantorów wymiany walut.  

8. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.  

9. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Akcji w punkcie informacyjnym Organizatora 

znajdującym się w Galerii Klif na poziomie 1 oraz w siedzibie Organizatora. 

10.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

11.  Akcja nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoby, 

które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym które ukończyły 16 lat, a nie 

ukończyły 18 lat mogą brać udział w Akcji.  

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz podmioty 

współpracujące przy realizacji akcji marketingowej, a także pracownicy lub współpracownicy 

podmiotów, które wynajmują powierzchnię na terenie Centrum Handlowego „Klif” w Gdyni i 

pracownicy lub współpracownicy ochrony oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej 

pierwszego stopnia.   

3. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 

Regulaminem. 

4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Akcji zwane będą 

w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". 

5. Nagrody w postaci maskotek i ubranej zwane będą w dalszej części Regulaminu” produktem 

promocyjnym”. 

§3 

ZASADY AKCJI 

1. Akcja polega na tym, iż w punkcie informacyjnym uczestnik Akcji może otrzymać specjalnie 

przygotowany kupon promocyjny, zwany dalej „Paszportem”, z miejscami na pieczątki, 



uprawniający do odebrania nagrody, o której mowa w paragrafie 4, po uprzednim zebraniu 

odpowiedniej liczby pieczątek. 

2. Paszporty można otrzymać w punkcie informacyjnym wyłącznie w terminie jego funkcjonowania: 

- w poniedziałki, środy i soboty – od 12:00 do 18:00 

3. Uczestnik Akcji uprawniony jest do otrzymania 1 pieczątki w Paszporcie za każde 100 zł brutto 

wydane w punktach najemców Galerii, których lista stanowi załącznik nr 1 niniejszego 

Regulaminu, z wyłączeniem Piotr i Paweł, Super-Pharm (część apteczna) oraz kantorów wymiany 

walut.  

4. Zakupy, o których mowa w punkcie 3, paragrafu 3 niniejszego regulaminu muszą zostać 

udokumentowane paragonem fiskalnym lub fakturą sprzedaży, których data wystawienia 

nastąpiła w dniach 2.09.2019 r. (od godziny 9:00) - 21.12.2019 r. (do godziny 18:00).  

5. Uczestnik Akcji musi przedstawić paragon fiskalny lub fakturę sprzedaży w punkcie 

informacyjnym, wyłącznie w terminie jego funkcjonowania. 

6. W punkcie informacyjnym zostanie dokonana weryfikacja paragonów i faktur sprzedaży przez 

obsługę stoiska pod względem: 

a) daty ich wystawienia, 

b) miejsca transakcji (Lokalu, w którym paragon lub fakturę wydrukowano), 

c) łącznej sumy należności, z zastrzeżeniem punktu 9 § 3 niniejszego regulaminu. 

7. Osoba obsługująca stoisko ma obowiązek oznaczyć przedstawiony dokument odpowiednią 

adnotacją, aby potwierdzić odebranie pieczątki przez Uczestnika Akcji.  

8. Dokument oznaczony nie może być ponownie wykorzystany w celu udziału w Akcji. 

9. Maksymalna liczba pieczątek, które uczestnik Akcji może otrzymać za zakupy ujęte na jednym 

paragonie lub fakturze, to 2 sztuki. 

10.  Każdy uczestnik Akcji może przedstawić nieograniczoną liczbę paragonów lub faktur sprzedaży 

podczas trwania Akcji. 

11.  Następujące paragony fiskalne lub faktury sprzedaży nie uprawniają do przystąpienia do Akcji: za 

zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów leczniczych (wydawanych na 

receptę lub refundowanych przez NFZ), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, 

zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów, potwierdzenia 

transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów niebędące paragonami 

fiskalnymi. Paragony, na których uwidocznione są kwoty za zakup napojów alkoholowych, 

produktów tytoniowych i produktów leczniczych mogą być podstawą przystąpienia do promocji, 

po spełnieniu warunków ogólnych, ale zostaną pomniejszone o łączną sumę produktów 

wyłączonych ze sprzedaży premiowanej. 

12.  Skompletowanie minimalnej liczby pieczątek, o której mowa w paragrafie nr 4 niniejszego 

Regulaminu, upoważnia uczestnika Akcji do odebrania nagrody rzeczowej, o której mowa w 

paragrafie 4 niniejszego Regulaminu 

13.  Akcja trwa do 21.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. O ewentualnym, wcześniejszym 

planowanym dniu zakończenia Akcji Organizator poinformuje na fanpage Galerii na portalu 

Facebook, na 14 dni przed datą ostatecznego zakończenia Akcji.  

14.  Po dniu ostatecznego zakończenia Akcji, pieczątki i Paszporty nie będą wydawane, a także 

Paszporty nie będą wymieniane na nagrody.  

 

§ 4 

NAGRODY 



1. Nagrodami w Akcji są maskotki „Gangu Kliffiego”, zwane dalej „Maskotkami” oraz komplety ubrań 

dla nich.  

2. Uczestnik Akcji ma do wyboru 4 rodzaje Maskotek (piesek Kliffi, kotka Oksywia, myszka Kolibia i 

Królik Redlak) oraz 8 rodzajów kompletów ubranek dla Maskotek. 

3. Za zebrane 5 pieczątek w Paszporcie, uczestnik Akcji ma prawo odebrać jedną dowolną Maskotkę, 

pod warunkiem jej dostępności na dzień odbioru nagrody.   

4. Za zebrane 3 pieczątki w Paszporcie, uczestnik Akcji ma prawo odebrać jeden dowolny komplet 

ubrań dla Maskotki, pod warunkiem jego dostępności na dzień odbioru nagrody.   

5. W przypadku, kiedy wybrana przez uczestnika nagroda nie będzie dostępna, uczestnik może 

wyłącznie wybrać inny rodzaj nagrody lub może całkowicie zrezygnować z odebrania nagrody.  

6. Uczestnik Akcji może wymienić dowolną liczbą Paszportów z odpowiednią liczbą pieczątek na 

nagrody, o których mowa w punkcie 2 paragrafu 4 niniejszego Regulaminu. 

7. Nagrodę można odebrać wyłącznie w punkcie informacyjnym, wyłącznie w terminie jego 

funkcjonowania. 

8. Nagrody przewidziane w Akcji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 

9. Osobom uprawnionym do odebrania nagrody nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do 

otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

10. Osobom uprawnionym do odebrania nagrody przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o 

odmowie przyjęcia nagrody.  

11. Liczba nagród w Akcji jest ograniczona, a ich ilość jest określona w załączniku nr 2 niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje Uczestników związane z Akcją, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem 

poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji 

na adres Organizatora jednak w każdym przypadku nie później niż do dnia 02.01.2020 r. Decyduje 

data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Każda reklamacja powinna wskazywać 

szczegółowy powód/powody reklamacji oraz zawierać:  

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; 

b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację, pod którym Uczestnik 

oczekuje odpowiedzi na reklamację;  

c) dokładny opis i powód reklamacji.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli 

Organizatora.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 10 dni od daty otrzymania 

reklamacji. 

4. Decyzja Organizatora w zakresie uznania albo nieuznania reklamacji jest ostateczna i zamyka 

postępowanie reklamacyjne. Uczestnik, którego roszczenia nie zostały uwzględnione może 

dochodzić ich na zasadach ogólnych, przed sądem.   

 

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 



2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z 

uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez Organizatora. 

3. W przypadku powstania sporów związanych z Akcją, Sądem właściwym do ich rozstrzygania 

będzie Sąd w Szczecinie. 

4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. 

5. Naruszenie przez Uczestnika Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji oraz powoduje utratę prawa do nagrody uzyskanej 

w ramach Akcji, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań promocyjnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.  

7. Regulamin jest udostępniony: 

- w siedzibie Organizatora Akcji 

- w punkcie informacyjnym Organizatora znajdującym się w Galerii Klif na poziomie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Lista punktów najemców Galerii Klif biorących udział w Akcji 

 

 4F 

 ADVENTURE SPORTS 

 APIA 

 Bell 

 BENETTON 

 BETTY BARCLAY 

 BIZUU 

 BOSA C 

 BYTOM 

 CALZEDONIA 

 CCC 

 CHANTELLE 

 CHARME 

 Charme Loves You 

 COS 

 CUBUS 

 DENI CLER 

 ECCO 

 EMANUEL BERG 

 GATTA 

 GREY WOLF 

 GUESS 

 H&M 

 HENRI LLOYD 

 Henry Moor 

 HEXELINE 

 INTIMISSIMI 

 Jungle Chic 

 KOKAI 

 LA MANIA 

 La Martinaa 

 Lidia Kalita 

 LIU JO 

 Luxury and Me 

 Magnific Boutique 

 MARELLA 

 Martes Sport 

 MAX MARA 

 MM Fashion 

 Monnari 

 PATRIZIA ARYTON 

 PATRIZIA PEPE 

 PETIT BATEAU 

 PIERRE CARDIN 

 PINKO 

 QUICKSILVER ROSSIGNOL 

 ROBERT KUPISZ 

 RYŁKO 

 SCARLET 

 SOLAR 

 S'PORTOFINO 

 STEFANEL 

 Superdry 

 TARANKO 

 TOMMY HILFIGER 

 TRUSSARDI 

 VENEZIA 

 VISTULA 

 Wólczanka 

 Kraina Trefików 

 Kraina Szczęścia 

 BENETTON 

 EMPIK 

 PETIT BATEAU 

 SMYK 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

Liczba nagród w Akcji  

- Piesek Kliffi – 250 szt. 

- Kotka Oksywia - 250 szt. 

- Myszka Kolibia - 250 szt. 

- Królik Redlak – 250 szt. 

- Piesek Kliffi komplet ubrań na lato – 250 szt. 

- Kotka Oksywia komplet ubrań na lato - 250 szt. 

- Myszka Kolibia komplet ubrań na lato - 250 szt. 

- Królik Redlak komplet ubrań na lato – 250 szt. 

- Piesek Kliffi komplet ubrań na zimę – 250 szt. 

- Kotka Oksywia komplet ubrań na zimę - 250 szt. 

- Myszka Kolibia komplet ubrań na zimę - 250 szt. 

- Królik Redlak komplet ubrań na zimę – 250 szt. 

 

 


