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Regulamin	akcji	pro-sprzedażowej	
„Rogale	świętomarcińskie”	

		
	

§1	

	POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
1.1 Organizatorem	 akcji	 pro-sprzedażowej,	 jest	 Agencja	 Reklamowa	 Frog-Media-Design,	

os.Przemysława	6b/8	,	61-064	Poznań,	zwany	dalej	„Organizatorem”.	
1.2 Fundatorem	 nagród	 akcji	 jest	 BSC	 Property	 Management,	 ul.	 Sienna	 39,	 00-121	 Warszawa	

(Zarządca	GH	Panorama).	
1.3 Akcja	odbywać	się	będzie	na	terenie	GH	Panorama	(ul.	Górecka	30,	60-201	Poznań).	
1.4 Akcja	rozpoczyna	się	i	kończy	w	dniu	10.11.2017	r.,	trwa	w	godzinach	13:00-19:00.	

§2	
UCZESTNICY	AKCJI	

2.1.	 W	 akcji	 może	 wziąć	 udział	 każda	 osoba	 pełnoletnia	 (na	 dzień	 rejestracji	 paragonu),	 będąca	
Klientem	Galerii	Panorama.	

2.2.	W	akcji	nie	mogą	uczestniczyć	właściciele	i	pracownicy:	Organizatora,	podmiotu	zarządzającego	
Galerią	Handlową,	sklepów	oraz	punktów	usługowych	znajdujących	się	na	terenie	Galerii	Handlowej,	
agencji	ochrony	i	firm	sprzątających	świadczących	usługi	na	terenie	Galerii	Handlowej	oraz	hostessy	
zatrudnione	 przy	 organizacji	 Loterii	 i	 inne	 osoby	 związane	 z	 jej	 realizacją,	 w	 tym	 osoby	
współpracujące	z	powyższymi	podmiotami	i	osobami	na	podstawie	umów	innych	niż	umowy	o	pracę.	

	

§3	
UDZIAŁ	I	ZASADY	AKCJI	

3.1.	Warunkiem	uczestnictwa	w	akcji	jest:	

-	 dokonanie	 zakupów	 w	 dniu	 10	 listopada	 2017	 roku	 o	 minimalnej	 wartości	 30,00	 zł	 na	 jednym	
paragonie.	

-	paragon	na	wyższą	kwotę	nie	uprawnia	do	odbioru	większej	ilości	rogali	oraz	toreb,	

-	przekazanie	paragonu	osobie	na	 stanowisku	promocyjnym,	 znajdującym	się	na	pierwszym	piętrze	
galerii	handlowej	Panorama	oraz	ostemplowanie	paragonu	przez	osobę	na	stoisku	promocyjnym,	co	
jest	potwierdzeniem	o	wydaniu	produktu	(rogal+torba)	

-	 osobiste	 odebranie	 nagród	 na	 stoisku	 prosprzedażowym	 znajdującym	 się	 na	 pierwszym	 piętrze	
galerii	handlowej	Panorama,		

-	akcja	pro-sprzedażowa	odbędzie	się	w	dniu	10.11.2017	roku.		

3.2.	 Organizator	 zastrzega,	 iż	 akcja	może	 zakończyć	 się	wcześniej	 po	wcześniejszym	wykorzystaniu	
limitu	gwarantowanych	nagród.	

3.3.	 Z	 udziału	 w	 akcji	 wyłączone	 są:	 transakcje	 dokonane	 w	 placówkach	 bankowych,	
ubezpieczeniowych,	 pocztowych,	 punktach	 totalizatorów	 oraz	 kantorach	 wymiany	 walut,	
zlokalizowanych	na	terenie	Galerii	Handlowej,	transakcje	dokonane	w	sklepie	Carrefour,	transakcje	
zapłaty	 za	 indywidualne	 rachunki	 (typu	 gaz,	 prąd,	 telefon	 i	 inne	media)	 oraz	 transakcje	 zapłaty	 rat	
kredytu	 lub	 pożyczki,	 dokonane	 w	 punktach	 świadczących	 usługi	 przyjmowania	 zapłaty	 za	
jakiekolwiek	 (rachunki)	 usługi	 komunalne,	 RTV,	 media,	 oraz	 transakcje	 związane	 ze	 skupem,	
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wymianą,	wyceną	metali	i	kamieni	szlachetnych	oraz	zakupem	kart	(w	tym	miejskich)	lub	doładowań	
telefonicznych	 typu	 pre-paid,	 dokonane	 w	 dowolnym	 sklepie	 lub	 punkcie	 na	 terenie	 Galerii	
Handlowej.	

3.4.	 Każdy	 paragon	 o	 wartości	 minimum	 30zł	 uprawnia	 do	 nabycia	 jednej	 nagrody	 (rogal+torba	
reklamowa).	

3.5.	Kwoty	wskazane	na	dwóch,	bądź	więcej	paragonach	jednego	uczestnika	nie	sumują	się.	

3.6.	Osoba	obsługująca	stoisko	przy	wydawaniu	nagród	oznacza	paragon	pieczątką	jako	

wykorzystane.	

3.7.	Ilość	nagród	w	akcji	pro-sprzedażowej	jest	ograniczona.	
	
	
	

§4	

POSTĘPOWANIE	REKLAMACYJNE	
	

1.	Reklamacje	mogą	być	zgłaszane	wyłącznie	pisemnie	w	jeden	z	poniższych	sposobów:	
	 	

a)	za	pośrednictwem	poczty	lub	poczty	kurierskiej	od	dnia	12	listopada	2017	roku,	najpóźniej	do	dnia	
18	 listopada	2017	 roku	 -	o	 zachowaniu	 terminu	do	wniesienia	 reklamacji	 decyduje	data	nadania,	 z	
zastrzeżeniem,	 iż	 pod	 uwagę	 będą	 brane	 przesyłki	 z	 datą	 nadania	 zgodną	 z	 powyższym	 terminem,	
które	wpłynęły	na	adres	Galeria	Handlowa	Panorama	(ul.	Górecka	30,	60-201	Poznań)	

b)	dostarczone	osobiście	od	dnia	12	 listopada	2017	roku	najpóźniej	do	dnia	18	 listopada	2017	roku	
do	 siedziby	 Organizatora,	 z	 zastrzeżeniem,	 że	 o	 zachowaniu	 terminu	 do	 wniesienia	 reklamacji	
decyduje	data	dostarczenia	przesyłki	do	siedziby	Organizatora.		
	

2.	Reklamacje	rozpatruje	komisja	składająca	się	z	pracowników	Organizatora	oraz	Pełnomocnika	GH	
Panorama	(ul.	Górecka	30,	60-201	Poznań).	Pisemna	reklamacja	powinna	zawierać	 imię	 i	nazwisko,	
dokładny	 adres	 uczestnika,	 datę	 i	 miejsce	 zdarzenia,	 którego	 dotyczy	 roszczenie,	 wskazanie,	 że	
reklamacja	 dotyczy	 udziału	 akcji	 pro-sprzedażowej	 w	 dniu	 10	 listopada	 w	 Galerii	 Handlowej	
Panorama	,	jak	również	dokładny	opis	i	powód	reklamacji	oraz	treść	żądania.		

3.	Rozpatrywanie	 reklamacji	 trwa	maksymalnie	14	dni	 liczonych	od	dnia	 jej	 otrzymania,	 jednak	nie	
później	 niż	 do	 dnia	 14	 grudnia	 2017	 roku	 (włączając	 w	 to	 zawiadomienie	 Uczestnika	 o	 wyniku	
reklamacji).	 O	 rozstrzygnięciu	 reklamacji	 Uczestnik	 zostanie	 powiadomiony	 pisemnie	 listem	
poleconym	lub	przesyłką	kurierską.		
	

§	5.	
POSTANIOWIENIA	KOŃCOWE	

	
	
1.	 Regulamin	 znajduje	 się	 do	 wglądu	 na	 stronie	 internetowej	 Organizatora	
http://www.galeriapanorama.pl,	 Facebooku	 www.facebook.com/GaleriaPanorama/	 oraz	 dostępny	
jest	 na	 stoisku	 prosprzedażowym	 i	 sekretariacie	 Biura	 Dyrekcji	 Centrum	 Handlowego	 Galeria	
Panorama.	
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2.	 W	 kwestiach	 dotyczących	 przebiegu	 akcji,	 nieprzewidzianych	 niniejszym	 regulaminem,	 głos	
rozstrzygający	 należy	 do	 Organizatorów	 oraz	 w	 przypadku	 sytuacji	 regulowanych	 prawnie	
zastosowanie	mają	powszechnie	obowiązujące	przepisy	prawa.		

	

§6	

NAGRODY	

Nagrodami	 za	okazanie	paragonu	w	akcji	 jest	1000	sztuk	 rogali	 świętomarcińskich	w	zmniejszonym	
rozmiarze	ok.	150g	oraz	1000	sztuk	toreb	reklamowych	z	nadrukiem.	

	

 


