ROZDAJEMY CHOINKI!

W dniu 19 grudnia zrób zakupy za min. 200 zł, zgłoś się
z paragonem do Punktu Obsługi Klienta(przed wejściem głównym do
budynku), a otrzymasz CHOINKĘ
Ilość choinek ograniczona. Regulamin i szczegóły akcji na FB
i poniżej:
REGULAMIN AKCJI „Rozdajemy Choinki”
(zwany dalej Regulaminem)
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa akcji
Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Rozdajemy Choinki”.
1.2. Nazwa organizatora akcji
Organizatorem akcji jest Invest – Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Tarnowskiej ul. Sucharskiego 7 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.3. Zasięg akcji
Akcja prowadzona będzie w Galerii Połanieckiej w Połańcu ul. Czarnieckiego 1
1.4. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług uprawniających do
udziału w akcji.
Akcja rozpocznie się 19.12.2021r. o godz. 11.00 i trwać będzie do wyczerpania
zapasu choinek.
1.5. Uczestnicy akcji
Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które dokonają zakupów na
kwotę minimum 200 zł w jednym z punktów handlowych zlokalizowanych w Galerii
Połanieckiej w Połańcu przy ul. Czarnieckiego1, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
1.6 W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora,
właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Połanieckiej, pracownikami
firm obsługujących, związanych umowami z Galerią Połaniecką.
2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
2.1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie
internetowej:. www.galeria-polaniecka.pl oraz na Facebooku.
2.2. Warunkiem udziału w akcji jest:
Dokonanie w terminie podanym w punkcie 1.4. zakupu towarów lub usług w jednym
ze sklepów, punktów usługowych lub gastronomicznych na terenie Galerii
Połanieckiej na kwotę co najmniej 200 zł (kwota ta może być sumą nie więcej niż
dwóch paragonów z dwóch różnych sklepów). Do kwoty tej nie wlicza się zakupów
napojów alkoholowych z uwagi na ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2137 z późn. zm.)oraz wyrobów tytoniowych. Wyłączona z akcji jest również
Apteka. Klienci którzy dokonają zakupów w podanym terminie za ww. kwotę i
zgłoszą się do Punktu Obsługi Klienta (przy wejściu głównym), zweryfikują swój
paragon, otrzymują choinkę. Punkt odbioru choinek znajduje się przy wejściu

głównym
Maksymalnie dwa paragony o łącznej kwocie 200 zł (sumujemy paragony z jednego
dnia) upoważniają do odbioru choinki.
Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 200 zł (wielokrotność kwoty 200 zł), nie
upoważniają do otrzymania kolejnych choinek.
2.3. Osoba, która zrobiła zakupy za min. 200 zł upoważniona jest do odbioru tylko
jednej choinki.
2.4. Uczestnik akcji zobowiązany jest okazać oryginał dowodu zakupu dla celów
kontrolnych kierownikowi obiektu w Punkcie Klienta, w celu weryfikacji paragonu.
2.5. Choinki rozdawane będą w wyznaczonym miejscu (przed wejściem głównym do
budynku) w dniu 19 grudnia od godziny 11.00 do wyczerpania zapasów.
3. WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE CHOINEK
3.1 Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu Uczestnik otrzyma choinkę.
3.2. Akcja trwa do wyczerpania zapasów.
4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Administracji Galerii Połanieckiej do
3 dni od odebrania choinki. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
4.2. Reklamacje rozpatruje Administracja Galerii. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje złożone osobiście w formie pisemnej.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji jeśli choinki zostaną
rozdane wcześniej lub jej przedłużenia jeśli choinki w podanym terminie nie zostaną
rozdane.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
akcji.
5.3. Informacja o skróceniu lub przedłużeniu akcji a także o zmianie Regulaminu,
zostanie podana stronie, na stronie internetowej: www.galeria-polaniecka.pl oraz na
Facebooku.
5.4. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę uczestnika na warunki akcji określone
niniejszym Regulaminem.

