Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą
„WIOSNA ROZKWITA NAGRODAMI - ZNAJDŹ KWIATY-ZAWIESZKI” w Centrum
Handlowym Focus w Bydgoszczy”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZATOR I UCZESTNICY PROMOCJI:
1) [Nazwa i forma promocji] Przewidziana niniejszym regulaminem promocja prowadzona jest
pod nazwą „WIOSNA ROZKWITA NAGRODAMI - ZNAJDŹ KWIATY-ZAWIESZKI” (dalej
jako „Promocja”).
2) [Organizator Promocji] Organizatorem Promocji jest Monika Ledóchowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w
Warszawie (00-872), ul. Chłodna 48/104, działając na zlecenie Centrum Handlowym Focus.
3) [Zasięg Promocji] Promocja prowadzona będzie na terenie Centrum Handlowym Focus, przy
ul. Jagiellońskiej 39-47, 85-097 Bydgoszcz (dalej: „Centrum”).
4) [Czas trwania Promocji] Promocja rozpoczyna się 19 marca 2018 roku o godzinie 12:00 i
kończy się 25 marca 2018 roku o godzinie 18:00.
5) W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne pełnoletnie będące konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. nie dokonujące zakupu w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, za wyjątkiem pracowników Centrum Handlowym Focus oraz osób pozostających z
nimi w stosunkach cywilnoprawnych pracowników oraz właścicieli punktów handlowych i
usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Focus oraz członków ich
rodzin (krewnych i powinowatych do drugiego stopnia).
6) Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
ZASADY PROMOCJI:
1) Promocja zostanie przeprowadzona w Centrum Handlowym Focus w Bydgoszczy w dniach
od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r. w godzinach od 12:00 do 18:00.
2) Uczestnik, który zrobi zakupy (nabędzie towar lub usługę) w Centrum Handlowym Focus w
czasie trwania Promocji za kwotę minimum 100 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto)
na terenie Centrum Handlowego Focus z wyłączeniem:
a) zakupów dokonywanych w hipermarkecie Carrefour
b) zakupów artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c) zakupów wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym
papierosów i papierosów elektronicznych zakupów artykułów eSmoking World),
d) zakupów produktów leczniczych,
e) zakupów mleka początkowego,
f) wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach
g) transakcji kantorowych
h) doładowań telefonów,
i) transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w punktach Play, Plus, Orange,
UPC,
j) transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi dokonywane w oddziałach banku
k) spłat raty kredytu regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi
l) zakupu kart podarunkowych,
m) wpłat i wypłat bankomatowych.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oraz odnajdzie zawieszkę w kształcie kwiatka, w sklepach najemców Centrum
Handlowego Focus, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i okaże
zainstalowaną aplikację ShopFun na swoim telefonie (Uczestnik musi być
zarejestrowany jako uzytkownik) otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci karty
podarunkowej na zakupy o wartości 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto).
3) Można łączyć maksymalnie dwa paragony.
4) W Promocji można wziąć udział maksymalnie 3 razy.
5) Nagrody będą wydawane wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji w dniach 19 25.03.2018 r. w godzinach 12:00 - 18:00 znajdującym się w Centrum Handlowym
Focus, na poziomie 0, przy sklepie Pako Lorente.
6) Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia osobom znajdującym się w Punkcie Obsługi
Promocji w Centrum Handlowym Focus dowodu dokonania zakupu tj. paragonu/-ów, na
których w sposób widoczny będzie określona data dokonania zakupów oraz ich kwota.
Dowody zakupów podlegają weryfikacji przez obsługę w Punkcie Obsługi Promocji. Oryginały
paragonów zakupowych zostaną ostemplowane i zwrócone uczestnikowi Promocji. Paragony
biorące udział w Promocji mogą brać w niej udział tylko raz.
7) Z wyłączeniem przysługujących Uczestnikowi praw z tytułu rękojmi i gwarancji, po odebraniu
nagrody nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego
Paragonu. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za
zgodą sprzedawcy.
8) Karty podarunkowe o wartości 100 złotych każda będą wydawane na podstawie paragonów
zrealizowanych w czasie trwania Promocji tj. od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r. w godzinach
12:00 - 18:00, które zostaną przedstawione wraz z „zawieszką-kwiatem”.
9) Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.
10)Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
11)Do nagrody w Konkursie przypisane jest świadczenie dodatkowe w wysokości podatku od
nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator.
12)Ekwiwalent pieniężny w celu pokrycia podatku od nagrody przekazuje Uczestnik
Organizatorowi Akcji, tj. Monice Ledóchowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod
firmą QRA Production Monika Ledóchowska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej
48/105, 00-872 Warszawa. Ekwiwalent finansowy w wysokości 11,11 zł (słownie: jedenaście
złotych 11/100) Uczestnik otrzyma łącznie z nagrodą na poczet zryczałtowanego podatku
dochodowego (art. 30 ust.1 pkt2ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r.) w celu odprowadzenia go przez Organizatora do Urzędu Skarbowego
zgodnie z art. 41 ust. 4 i 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILOŚC NAGRÓD W PROMOCJI „ WIOSNA ROZKWITA NAGRODAMI - ZNAJDŹ KWIATYZAWIESZKI” w Centrum Handlowym Focus
1) Ilość nagród w Promocji w postaci kart podarunkowych jest ograniczona i wynosi 175 sztuk
o wartości 100,00 złotych brutto każda.

Na każdy dzień Promocji ilość nagród

wynosi 25 sztuk.
2) Wyczerpanie puli nagród przed upływem godziny zakończenia Promocji oznacza
automatyczne zakończenie wydawania Uczestnikom Promocji nagród.
3) Ilość nagród jest ograniczona, a wydawanie nagród następować będzie do wyczerpania
zapasów w kolejności zgłoszeń Uczestników.
4) Niewydane nagrody pozostają do dyspozycji właściciela Centrum Handlowego Focus.

REKLAMACJE:
1) Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji i w
terminie 14 dni od dnia jej zakończenia w formie pisemnej na adres Organizatora (QRA
PRODUCTION, ul. Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa) z dopiskiem „WIOSNA ROZKWITA
NAGRODAMI - ZNAJDŹ KWIATY-ZAWIESZKI”. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2) Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dokona Organizator Promocji w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Regulamin dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Promocji w Centrum Handlowym
Focus i w siedzibie Organizatora.
2) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
3) Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem
i zaakceptowanie jego warunków.

Organizator:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1 - zawieszka

