
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Łap nagrody na zakupach”

§1.
AKCJA PROMOCYJNA

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Łap nagrody na zakupach”, (zwanej dalej „Akcją”), 
skierowanej do wszystkich pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych klientów 
sklepów lub punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego Galerii Klif, 
przy ulicy Al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia (zwanego dalej „Centrum Handlowe”), której celem jest pro-
mowanie zakupów dokonywanych przez klientów Centrum Handlowego.

§2.
ORGANIZATOR i ZLECENIODAWCA

1. Organizatorem Akcji jest Projekta Agata Koczergo  z siedzibą w Mrągowie  (11-700) przy ulicy Mała 
Warszawska 2/5 wpisana Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej NIP: 7422000813, 
REGON: 280496202 (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą Akcji jest Gdynia Centrum Handlowe sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni; adres: al. Zwycięstwa 
256, 81-525 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Pół-
noc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 818870, NIP: 
5862353897, właściciel Centrum Handlowego Galerii  Klif.

§3.
OBSZAR

Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego.

§4.
CZAS TRWANIA

1. Akcja odbędzie się w dniach od 4 sierpnia 2020 roku do dnia 14 sierpnia 2020 roku, z wyłączeniem nied-
zieli niehandlowej 9 sierpnia 2020 roku, zwanym jest dalej „Czasem Trwania Akcji”. Godziny trwania akcji  
11:00 - 19:00. 

§5.
UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna – konsument w rozumie-
niu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), dokonująca zakupu towarów lub 
usług w sklepach lub punktach usługowych lub stoiskach tymczasowych na terenie Centrum Handlowego 
(Punkty Sprzedaży), która spełni warunki określone w § 7.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz innych podmio-
tów współpracujących przy organizacji Akcji, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy 
ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego, jak również inne osoby współpracujące przy organi-
zacji lub obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich naj-
bliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia).
3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Uczestnik przystępując do Akcji (rejestracja paragonu, rejestracja vouchera) akceptuje postanowienia ni-
niejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, że spełnia 
wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia lub próby naruszenia lub obejścia przez niego postanowień 
Regulaminu lub postanowień powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wykluczenia Uczestnika z 
Akcji, traci on prawo do nagród przewidzianych w Akcji.

§6.
 PUNKTY SPRZEDAŻY

Z zakresu Punktów Sprzedaży wyłączone są placówki bankowe, kantor wymiany walut oraz apteka zlokali-
zowane na terenie Centrum Handlowego. Do zakresu Akcji włączony jest sklep  SPAR z zastrzeżeniem jed-
nak uwag zawartych w § 7 ust. 2.



§7.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. W dniach 4 - 14 sierpnia 2020 roku w godzinach 11:00 - 18:00 na terenie Centrum Handlowego ustawiony 
zostanie konkursowe urządzenie interaktywne.  Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi:

a. Dokonać zakupów w Czasie Trwania Akcji, w dowolnych Punktach Sprzedaży zlokalizowanych na tere-
nie Centrum Handlowego Galerii Klif na łączną minimalną kwotę 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście 
złotych) na jednym lub dwóch paragonach lub posiada „voucher wakacyjny”.

b. Uczestnik, który posiada „voucher wakacyjny” rozdawany podczas promocji w mieście przez promotorów 
upoważnia do wzięcia jednorazowo udziału w Akcji bez potrzeby okazywania paragonów za zakupy w 
dniu zgłoszenia się do Akcji. 

c. Zasady konkursu na urządzeniu  interaktywnym:
- Uczestnik ustawia się w oznaczonym miejscu, przed urządzeniem konkursowym  
- Na urządzeniu wyświetlą się obrazki z ananasami w opisanych poniżej kolorach, które będą spadać w dół 
do torby  z logo „Klif”
- Czas trwania zadania : 1 minuta
- W przewidzanym czasie Uczestnik za pomocą własnych ruchów ciała ma za zadanie zebrać do 
torby jak najwięcej ananasów, tak aby uzyskać jak najwyższą ilość punktów.
- Spadające ananasy są w kolorach i przypisanych punktach: kolor czerwony 10 pkt, kolor pomarańczowy 7 
pkt, kolor różowy 5 pkt, Kolor żółty 4 pkt , Kolor fioletowy 3 pkt, Kolor niebieski 2 pkt, kolor zielony 1 pkt
2.  Zarejestrować paragon lub paragony (maksymalnie dwa) na Stoisku Promocyjnym Akcji zlokalizowanym 
na terenie Centrum Handlowego podczas Czasu Trwania Akcji (dalej: Stoisko Promocyjne Akcji), gdzie 
przedstawiciel Organizatora Akcji weryfikuje paragony, wpisuje godzinę rejestracji i podbija je pieczątką, aby 
wyeliminować powtórne wykorzystanie tych samych paragonów. 
d. Uczestnik może zgłosić jednorazowo  dwa paragony  za zakupy dokonane w dniu zgłoszenia się do Akcji 
na łączną kwotę minimalną  200  złotych (dwieście złotych). 
e. Każdy paragon może być wykorzystany tylko raz.
f. Przy zgłoszeniu się po odbiór nagrody konieczne jest zgłoszenie się osobiście na Stoisko Promocyjne Akc-
ji . W przypadku niespełnienia choćby jednego z powyższych warunków prawo do nagrody przechodzi na 
Uczestnika, który jako kolejny spełnia warunki do przyznania nagrody w Akcji.
g. Uczestnik może brać udział w Akcji wielokrotnie o ile spełnia wymagania przewidziane niniejszym Regu-
laminem.  
h. Na każdy dzień akcji zapewniono 100 nagród upominkowych dla 100 pierwszych uczestników Akcji, którzy 
zdobyli punkty według punktacji zapisanej w 3 poziomach. Każdy poziom według punktacji ma przypisaną 
nagrodę: 1 poziom  - vouchery na wybrane usługi gastronomiczne, 2 poziom - szklana butelka na wodę, 3 
poziom - ręcznik plażowy okrągły.  
3. Przy obliczaniu kwoty uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji nie będzie brany pod uwagę zakup artyku-
łów alkoholowych i artykułów tytoniowych 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 oraz doładowań telefonów. 
Przy obliczaniu kwoty uprawniającej do wzięcia udziału w Akcji nie będzie brany pod uwagę także zakup pa-
pierosów elektronicznych oraz wkładów do nich.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedstawiony paragon nie jest własnością osoby, która do-
konała zakupu, przedstawiciel Organizatora Akcji może odmówić rejestracji paragonów celem ich weryfikacji.
5. Stoisko Promocyjne Akcji czynne jest w Czasie Trwania Akcji.

§8.
NAGRODY

1. Nagrodami rzeczowo-pieniężnymi w Akcji Promocyjnej są:

A. Ręczniki plażowe okrągłe - liczba sztuk 300

B. Butelki szklane w pokrowcu - liczba sztuk 300

C. Vouchery na wybrane usługi gastronomiczne - liczba sztuk 300

D. Breloczki promocyjne - liczba sztuk 100 

2. Każda z Nagród posiada wartość nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 21 ust 1 pkt 68 Ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm. (Tekst jednolity: Dz. U. z 



08.08.2018 r., poz. 1509 z późn. zm.). W ramach Akcji po spełnieniu przez Uczestnika warunków opisany-
ch w § 6 powyżej, Uczestnikowi przysługuje jednorazowe prawo do otrzymania nagrody.

2. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody na inną bądź na jej równowartość pieniężną 
oraz na wypłatę równowartości Nagrody w gotówce.
3. Punktacja konkursowa i nagroda:
1 poziom - liczba punktów od 100 pkt.  do 250 pkt. - nagroda: voucher na usługi gastronomiczne lub breloc-
zek promocyjny 
2 poziom - liczba punktów od  251 pkt do 400 pkt - nagroda:  szklana butelka na wodę 
3 poziom - liczba punktów od 401 pkt do 700 pkt - nagroda: ręcznik plażowy okrągły  
3. Uczestnik Akcji, w przypadku odbioru Nagrody:
a) wyraża zgodę na wykonywanie fotografii dokumentujących udział Uczestnika w Akcji
oraz na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku reklamach 
prasowych, Internecie oraz na wszystkich dostępnych polach eksploatacji,
b) Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. 
4. Liczba nagród jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników.
Podczas trwania Akcji na każdy dzień przewidziano ograniczoną liczbę nagród: Ręczniki plażowe - liczba 
sztuk 30, Butelki szklane w pokrowcu - liczba sztuk 30, vouchery na gastronomię - liczba sztuk 30, breloczki 
promocyjne  - liczba sztuk 10. Łączna dzienna liczba nagród 100 (słownie: sto). 
6. Uczestnik Akcji, w przypadku odbioru Nagrody:
a) wyraża zgodę na wykonywanie fotografii dokumentujących udział Uczestnika w Akcji
oraz na publikację, utrwalanie i zwielokrotnianie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku reklamach 
prasowych, Internecie oraz na wszystkich dostępnych polach eksploatacji,
b) Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. 

§9.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator - Projekta Agata Koczergo z sied-
zibą w Mrągowie (11-700) przy ulicy Mała Warszawska 2/5.
2. Dane osobowe Uczestników Akcji będą pobierane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ws sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane Uczestników Akcji będą pobierane i przetwarzane doraźnie, tj. wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Akcji. Każdy z Uczestników Akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Po-
danie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb realizacji Akcji oraz rozpa-
trzenia ewentualnych reklamacji.
4. Wszelkie Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą nie dłużej niż to konieczne do należytego 
przeprowadzenia Akcji i zostaną niezwłocznie usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania.
5. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować pisemnie na adres Organizatora.
6. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być osoby upoważnione przez Organizatora do wykorzy-
stania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Organizator zleca wykony-
wanie takich czynności oraz upoważnione podmioty współpracujące z Organizatorem dla realizacji w/w celu.

§10.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Akcji mogą być składane na piśmie, listem 
poleconym, na adres Organizatora określony w §2 ust 1 z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 
14 dni od daty zakończenia Akcji (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym termi-
nie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 14 dni 
od jej otrzymania. Uczestnik Akcji zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyj-
nego – listem poleconym, o ile umożliwią to dane reklamującego zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Od 
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem § 12 poniżej.
2. W przypadku skierowania do Organizatora reklamacji, która będzie zawierała istotne braki i nie będzie 
pozwalała na zidentyfikowanie osoby, od której pochodzi - Organizator pozostawia taką reklamację bez roz-
poznania.



§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W 
przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania
ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.
3. Wszelkie materiały oraz informacje dotyczące Akcji, niezawarte w Regulaminie, pojawiające się w media-
ch społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora lub w innych miejscach podczas trwania 
Akcji mają wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym na
terenie Centrum Handlowego na Stoisku Promocyjnym Akcji oraz w siedzibie Projekta Agata Koczergo
5. Niniejsza Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009r. o grach hazardowych.

 Organizator 
Projekta Agata Koczergo


