
REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ „Zdobądź fartuch Plejady” 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa warunki Akcji pro-sprzedażowej „Zdobądź fartuch Plejady” (zwanej 
dalej „Akcją prosprzedażową / Akcją”), która przeprowadzona będzie w Centrum 
Handlowym Plejada, ul. Staszica 8B w Sosnowcu (41-200). 
   
2. Organizatorem Akcji prosprzedażowej jest Qlture Events Dominik Borkowicz z siedzibą w 
Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 4/60, 41-219 Sosnowiec, posługującą się numerem NIP: 
644-303-02-56, REGON: 241061992 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem nagród w 
Akcji prosprzedażowej jest Organizator. 
 
3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji prosprzedażowej jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Akcji prosprzedażowej. W przypadku nie spełnienia przez 
Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego 
zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Akcji prosprzedażowej oraz/lub prawo do 
nagród.  
 
4. Akcja prosprzedażowa odbędzie się w dniu 23.04.2016 r. w godzinach 12:00-19:00. 
Nagrodą w konkursie są fartuchy kuchenne: 100 sztuk fartuchów kuchennych z logo Plejada. 
 
5. Uczestnikami Akcji prosprzedażowej mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby, które w dniu 
23.04.2016 r. mają ukończony 16 rok życia, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Akcji prosprzedażowej nie mogą brać udziału 
pracownicy Organizatora oraz St. Martins Gallery Sosnowiec Sp. z o.o., oraz pracownicy 
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji 
prosprzedażowej, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za 
pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności 
na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca 
jest wykonywana. 
 
6. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Nadzorującą składającą się z wybranych przez 
niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Akcji 
prosprzedażowej oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem 
(„Komisja Nadzorująca”).  
 
ZASADY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ 
 
7. Warunkiem udziału w Akcji prosprzedażowej i możliwości ubiegania się o uzyskanie 
nagrody jest:  
 

a. Dokonanie zakupów w punktach gastronomicznych strefy foodcourt oraz 
kawiarniach i cukierniach zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego 
Plejada w dniu 23.04.2016 r. (w godz. 9:00-18:30) na kwotę minimum 30 
zł brutto na maksymalnie jednym paragonie, który uprawnia do odbioru 
nagrody – tzn., że uprawnione do udziału w Akcji są paragony, na których 
widniała będzie godzina zakupu towaru w strefie foodcourt oraz 



kawiarniach i cukierniach w przedziale czasowym 9:00-18:30 w dniu 
23.04.2016 r. 

 
b. Zgłoszenie się do stoiska promocyjnego zlokalizowanego przy głównej 

scenie wydarzenia i okazanie dowodu zakupu hostessie. Etap 
udokumentowania polega na weryfikacji przez hostessę daty i godziny 
dokonania zakupów widniejących na paragonach oraz opieczętowaniu 
uprawnionych do udziału w Akcji paragonów.  

 
8. Akcja prosprzedażowa składa się z 2 etapów:  
 

a) Etap 1 polega na dokonaniu zakupów na terenie Centrum Handlowego Plejada (w 
punktach gastronomicznych strefy foodcourt oraz kawiarniach i cukierniach 
zlokalizowanych na terenie Centrum) w okresie trwania Akcji – tzn. w godz. 9:00-
18:30 w dniu 23.04.2016 r. na kwotę minimum 30 zł brutto na maksymalnie 
jednym paragonie. 
 

b) Etap 2 polega na zarejestrowaniu paragonu i udokumentowaniu zakupu u 
hostessy przy stoisku promocyjnym Akcji – zlokalizowanym przy głównej scenie 
wydarzenia. Podczas rejestracji Uczestnik musi wypełnić formularz rejestracyjny 
podając niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel).  

 
9. O zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń i rejestracji paragonów. Liczba nagród wynosi 
100 sztuk fartuchów kuchennych, tzn. że w przypadku rozdysponowania puli nagród akcja 
zostaje zakończona i nie przewidywane jest zwiększenie puli nagród. Jako wartość zakupów 
należy rozumieć sumę brutto wydaną na zakupy w lokalach gastronomiczno-restauracyjnych 
strefy foodcourt objętych akcją promocyjną (z uwzględnieniem kawiarni i cukierni 
zlokalizowanych na terenie Centrum), których dowodzą przedłożone hostessie paragony.  
 
10. Uczestnikowi przysługuje jednorazowe prawo do wzięcia udziału w akcji 
prosprzedażowej, w ramach której zostanie przyznana nagroda. Uczestnik może wziąć udział 
w akcji prosprzedażowej tylko raz w dniu 23.04.2016 r. Łącznie zostanie wyłonionych 100 
laureatów. Wszystkie paragony oraz laureaci konkursu będą rejestrowani przez hostessę w 
punkcie konkursowym. 
 
NAGRODY 
 
11. Nagrodami w Akcji prosprzedażowej są fartuchy kuchenne z logo Plejada (100 szt.) o 
łącznej wartości 3.800 zł brutto. 
 
12. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest 
osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).  
 
13. Zwycięzca Akcji prosprzedażowej podczas odbierania nagrody jest zobowiązany do 
wypełnienia oraz podpisania przedłożonego przez Organizatora protokołu odbioru nagrody.  
 
14. Nagrody nie wydane w wyznaczonym terminie przepadają na rzecz Organizatora. 
 
 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu  
w ramach celowości przeprowadzenia Akcji – bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników 
z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do uzyskania nagrody, przy 
zastosowaniu odpowiednich form informacji. 
 
16. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń 
niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Akcji prosprzedażowej.  
 
17. Regulamin Akcji prosprzedażowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, przy stoisku 
promocyjnym (w dniach realizacji Akcji prosprzedażowej) oraz na stronie internetowej 
http://www.plejada.com.pl/. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym 
zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej http://www.plejada.com.pl/  oraz 
oficjalnym profilu facebook nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
 
18. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak 
również przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Akcji prosprzedażowej, w 
bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach 
administracyjnych oraz marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.  
 
19. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie i upublicznienie swojego 
wizerunku w przypadku wygrania nagrody głównej i zgodę na jego wykorzystanie przez 
zarządcę Centrum (St. Martins Gallery Sosnowiec Sp. z o.o.). 
 
20. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród 
w Akcji prosprzedażowej.  
 
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z 
przyczyn leżących po stronie Uczestników.  
 
22. Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją prosprzedażową rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
 
23. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie 
nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania pisma składającego reklamację.  
 
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
odpowiednich ustaw.  
 
25. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 


