Regulamin promocji
Shop Up!
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Shop Up! Zwanej dalej „Promocją” jest Hangloose
Centrum Ekstremalnych Sportów Wodnych i Rekreacji Spółka z o.o.
2. Promocja odbywać się będzie na zasadach konkursu promocyjnego (o wygranej decyduje
kolejność zgłoszeń osób spełniających jej warunki ) i nie podlega regulacjom Ustawy o
Grach Hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
3. Promocja odbywać się będzie w dniu 14.11.2014 w godzinach od 9 do 23 na terenie Galerii
Warmińskiej w Olsztynie.
4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która w czasie trwania promocji
dokona zakupu w dowolnym sklepie znajdującym się na terenie Galerii Warmińskiej na
kwotę minimum 50 zł i przedstawi dowód zakupu w punkcie obsługi promocji. (z
wyłączeniem osób opisanych w pkt. 5 regulaminu).
5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii
Warmińskiej, pracownicy i właściciele sklepów zlokalizowanych na terenie Galerii
Warmińskiej.
6. Aby wziąć udział w promocji należy:
a) w dniu 14.11.2014 r. w godzinach 9.00 – 23:00 dokonać zakupu lub skorzystać z usługi na
kwotę minimum 50 zł brutto, w jednym ze sklepów lub punktów usługowych znajdujących się
na terenie Galerii Warmińskiej (faktur i paragonów nie można łączyć). W promocji biorą udział
wszystkie sklepy oraz punkty usługowe w Galerii Warmińskiej, których witryny są oznaczone
plakatami Shop UP! i informacją o realizacji bonu zakupowego Galerii Warmińskiej.
b) zgłosić się w dniu 14.11.2014 r. w godzinach 20.00 – 23:00 wraz z paragonem lub fakturą
dokumentującą zakup do wyznaczonego miejsca - punktu obsługi promocji, na terenie Galerii
Warmińskiej, na poziomie 0, w celu udziału w konkursie promocyjnym i odebrania nagrody.
7. Lista nagród w promocji jest ograniczona (1080), decyduje kolejność zgłoszeń klientów.
8. Lista nagród przyznawanych w promocji Shop Up! Znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć uczestników i nagrodzonych w
promocji w środkach masowego przekazu, zwycięzcy nie są uprawnieni do otrzymania
wynagrodzenia z powyższego tytułu.
10. Uczestnik ma prawo wyłącznie do jednokrotnego zgłoszenia się do udziału w promocji.
11. Zakupy podczas promocji Shop Up!, na podstawie których wydano nagrody nie podlegają
zwrotowi. Punkt obsługi promocji oznaczy dowód zakupu ( paragon lub fakturę VAT).
12. Zwycięzcom w promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego w zamian za nagrody.
13. Wszyscy uczestnicy promocji podlegają regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w

promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
14. Regulamin promocji będzie dostępny na stoisku promocji oraz na stronie www.galeriawarminska.pl
15. Zasady przeprowadzenia promocji stanowi wyłącznie niniejszy regulamin.
16. Dane osobowe Uczestników Konkursu: dane osobowe Uczestników Konkursu są
przetwarzane w celach urządzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą
wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych
osobowych jest organizator konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w Konkursie.
17. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
18. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszym konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

