REGULAMIN Akcji Pro Sprzedażowej
ODBIERZ KSIĄŻKĘ „HARRY POTTER”
I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ
1.1 Głównym Organizatorem Akcji Pro sprzedażowej „Odbierz Książkę Harry Potter”
(dalej: Akcja), odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest
Agencja Eventowa Master Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Wrocławska 42,
NIP: 7891763044, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja odbędzie się w dniach 30.05.2017-03.06.2017. w godzinach 12:00-18:00
1.3. Akcja prowadzona jest na terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
II. ZASADY AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ
2.1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zakupy w dniach 30.05.2017-03.06.2017. w dowolnych
sklepach Galerii Warmińskiej i zgłosić się z paragonem lub innym dowodem zakupu na wartość
minimum 100 złotych do hostessy w Punkcie Rejestracji Paragonów. Punkt Rejestracji Paragonów
znajdować się będzie w specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu, na terenie Galerii
Warmińskiej.
2.2. Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 100 zł i po jego
zarejestrowaniu przez hostessę, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego odbioru książki „Harry
Potter”. Dziennie wydanych zostanie 20 sztuk książek „Harry Potter”. Łącznie w akcji pro
sprzedażowej rozdamy 100 sztuk książek „Harry Potter”.
2.3. Dany paragon lub inny dowód zakupu upoważnia do skorzystania jeden raz z możliwości odbioru
Książki „Harry Potter”. Kwota na paragonie stanowiąca wielokrotność tej sumy nie upoważnia do
odbioru więcej niż jednej książki. Paragony nie sumują się. Nie można przedstawić po raz kolejny
tego samego dowodu zakupu. Użyty paragon w promocji zostanie oznaczony na odwrocie przez
hostessę.
2.4. Liczba Książek jest ograniczona, w przypadku wyczerpania Książek Organizator zastrzega sobie
prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji paragonów.
2.5. Uczestnik może skorzystać z odebrania Książki „Harry Potter” w dniach obowiązywania
Promocji, w godzinach 12:00-18:00
2.6. Do udziału w Akcji nie uprawniają zakupy obejmujące transakcje dokonywane w: punkcie lotto,
zakładach bukmacherskich, kantorze, wpłaty i wypłaty bankomatowe, doładowania telefonów, bilety
komunikacji miejskiej, papierosy oraz alkohol.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ:
3.1. Akcja Pro sprzedażowa jest otwarta dla wszystkich Klientów Galerii Warmińskiej.
3.2. Potencjalnym Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu
rozpoczęcia Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią (za zgodą opiekunów osoby niepełnoletnie)
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) w dniach 30.05.2017-03.06.2017. zrobi w Galerii Warmińskiej zakupy na kwotę minimum 100 zł
i przedstawi dowód zakupu (np. paragon, fakturę) w Punkcie Rejestrowania Paragonów.
3.3. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.4. Przedstawienie rachunku za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji Pro
sprzedażowej oraz jej Regulaminu.
3.5. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym
z Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich
pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, najemcy Galerii Warmińskiej i ich pracownicy,
względnie osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin.
Pod pojęciem „członków najbliższych rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.6. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagroda w postaci usługi w Akcji Pro Sprzedażowej, nie
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości
nagrody.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Akcja Pro Sprzedażowa nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada
2009 roku..
5.2. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych
oraz wizerunku na stronach internetowych Organizatorów, Galerii oraz w innych mediach, gdzie
prezentowane będą informacje o Akcji.
5.3. Regulamin dostępny w Punkcie Informacyjnym Akcji Pro Sprzedażowej.

