REGULAMIN
Rabatów na zakup biletów LOVE MESSAGE FESTIVAL
Organizatorem imprezy ”Love Message Festival” oraz promocji w Galerii Warmińskiej jest Prymat
Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. PARTYZANTÓW, nr 26, 10-521 Olsztyn, NIP: NIP:
7393856338, która będzie prowadziła sprzedaż biletów na imprezę.
1.

Regulamin ma zastosowanie do akcji promocyjnej polegającej na udzielaniu rabatów przy
sprzedaży biletów na imprezę, prowadzonej tylko i wyłącznie na stoisku festiwalowym LOVE
MESSAGE usytuowanym na terenie największego kompleksu wielofunkcyjnego o nazwie Galeria
Warmińska w Olsztynie przy ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn (dalej: „Galeria Warmińska”).
Regulamin dostępny jest przy stoisku oraz na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl

2.

Promocja polega na specjalnym rabacie na bilet na imprezę LOVE MESSAGE FESTIVAL 2016,
która obędzie się w Olsztynie w dniach 27-28/08/2016 na lotnisku Dajtki. Promocja jest ważna dla
wszystkich osób, które spełnią wszystkie warunki niniejszego regulaminu. Bilety w promocyjnej
cenie kosztuje: -25 % od ceny wyjściowej.

3.

W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 29 lipca 2016 r. do 28 sierpnia 2016r.
dokonają zakupów w jednym ze sklepów lub punktów usługowych oraz w Multikinie na terenie
Galerii Warmińskiej na kwotę co najmniej 100 złotych brutto. Potwierdzeniem faktu dokonania
zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Promocji będzie paragon fiskalny
wydany przez którykolwiek ze sklepów lub punktów usługowych oraz w Multikinie na terenie Galerii
Warmińskiej na kwotę co najmniej 100 zł brutto, w terminie od 29.07.2016 do 28.08.2016r. W
konkursie nie biorą udziału potwierdzenia transakcji z kantoru.

4.

W dniach 29.07.2016 do 28.08.2016r bilet w promocyjnej cenie będzie tańszy o 25 % od ceny
wyjściowej.

5.

Jeden paragon na kwotę 100zł brutto i większą , która jest wielokrotnością 100 zł, upoważnia do
nabycia jednego lub kliku biletów w promocyjnej cenie, z zastrzeżeniem, że na jeden paragon
można otrzymać maksymalnie 5 biletów.
Przykładowo: paragon na kwotę 450 zł uprawnia do nabycia w promocyjnej cenie czterech biletów,
paragon na kwotę 1200 zł uprawnia do nabycia w promocyjnej cenie pięciu biletów.
Paragonów nie można łączyć celem uzyskania kwoty minimalnej 100zł brutto.

6.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji w dowolnej chwili jego trwania.

7.

Kupując bilety za okazaniem paragonu uprawniającego do udzielenia rabatu, klient wyraża zgodę
na opieczętowanie paragonu przez sprzedawcę biletu, w sposób uniemożliwiający ponowne
wykorzystanie tego samego paragonu do uzyskania rabatu.

