
 

REGULAMIN ‘Zbieranie Naklejek Trefliki’ 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1.1 Głównym Organizatorem Akcji Promocyjnej „Zbieranie Naklejek” (dalej: Akcja) , odpowiedzialnym 

za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest firma SELL MORE Agnieszka Ochowska-Wasiljew, z 

siedzibą  w Warszawa-Wesoła ul. Żeromskiego 5, REGON: 141212997, NIP: 946-170-07-63 zwany 

dalej Organizatorem. 

1.2  Akcja odbędzie się w terminie 6.12.2022 i będzie trwać w godzinach otwarcia Galerii KLIF.  

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji w razie wyczerpania puli 

Nagród do rozdania.  

1.4 Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego KLIF, przy Al. Zwycięzców 256 w Gdyni. 

II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

2.1  Aby wziąć udział w Akcji, należy pobrać mapkę w Punkcie Obsługi Akcji w PUNKCIE INFORMACJI, 

zebrać naklejki promocyjne w oznaczonych na mapce Punktach/Sklepach i odebrać nagrodę w sklepie 

- Kraina Szczęścia (na poz. 1)  

2.2 Punkt obsługi Klienta i możliwość wzięcia udziału w akcji jest czynny w godzinach 10,00-20,00. 

2.3. Maksymalna liczba Nagród jaką może uzyskać jeden Uczestnik wynosi jeden. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

3.1  Akcja Promocyjna jest otwarta dla wszystkich dzieci i ich opiekunów 

3.2 Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny. 

3.3 Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko 1 raz, czyli jedna osoba może otrzymać tylko jedna 

nagrodę. 

3.4 Przekazanie naklejek i otrzymanie w zamian Nagrody jest równoznaczne z akceptacją warunków 

Akcji Promocyjnej oraz jej Regulaminu.  

3.8 Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym z 

Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich 

pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Galerii KLIF i ich pracownicy , względnie osoby 

zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem 



„członków najbliższych rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

IV NAGRODY 

4.1 Organizator przeznaczył do wykorzystania w Akcji Nagrody rzeczowe, o wartości przybliżonej 50 

zł; (20 nagród głównych – gry planszowe) oraz 30 zł (karty podarunkowe Galerii Klif – nagrody 

dodatkowe – 30 nagród).  

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji listy sklepów biorących udział w Akcji. 

4.3 Nagrody wydawane będą Uczestnikom tylko do wyczerpania zapasów. 

4.4 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagrody – Kupony - w Akcji Promocyjnej, nie podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody.  

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1 Każdemu uczestnikowi biorącemu udział w Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia 

pisemnej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. 

Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 

reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację 

(imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania 

reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

5.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 

SELL MORE  

ul. Żeromskiego 5 

05-075 Warszawa Wesoła 

z dopiskiem: Akcja Promocyjna- „Zbieranie Naklejek”. 

 

5.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą 

listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5.5 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE     



6.1 Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 

roku. 

6.2 Udział w Akcja Promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny. 

6.3 Biorąc udział w Akcja Promocyjnej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji 

Promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie. 

6.4 Wszelkie, przewidziane prawem obciążenia publicznoprawne związane z udziałem w Akcji 

Promocyjnej ponosi uczestnik. 

6.5 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do firmy SELL MORE Agnieszka 

Ochowska-Wasiljew . 

 


