Regulamin akcji "1000 choinek szuka domu na święta"
Artykuł 1
Organizator i czas trwania
1.1.
Organizatorem akcji promocyjnej, pod hasłem „1000 choinek szuka domu na
Święta!” (dalej zwanej „Promocją”) jest Firma Libra Project 2 Sp. z o.o, ul. Generała
Sikorskiego 20 , z siedzibą w Lubin, dalej zwana Organizatorem.
1.2.
Promocja jest organizowana w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, ul. Tuwima
26 (zwanym dalej Galerią Warmińską).
1.3.
Promocja trwa od dnia 21 grudnia do 23 grudnia 2014 roku włącznie (w
godzinach od 09.00 do 21.00).
Artykuł 2
Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1.
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba odwiedzająca w dniach trwania
Promocji Galerię Warmińską w Olsztynie, spełniająca wymogi określone poniżej.
Artykuł 3
Zasady Promocji
3.1.
Niniejsza Promocja jest organizowana w celu reklamy i promocji Galerii
Warmińskiej w Olsztynie.
3.2.
W czasie trwania Promocji do wydania jest pula 1000 (tysiąca) sztuk
żywych choinek.
3.3.
Podczas każdego dnia Promocji do rozdania jest następująca pula choinek,
które można otrzymać biorąc udział w Promocji.
* w dniu 21 grudnia - 500 szt. choinek
* w dniu 22 grudnia - 250 szt. choinek
* w dniu 23 grudnia - 250 szt. choinek

3.4.
Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi posiadać i przedstawić w punkcie
wydania choinki - dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę, za minimum 100 zł,
dokonanego w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie w
danym dniu.
Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 dowodów zakupu przez jednego uczestnika.

3.7.
Promocja prowadzona będzie na oznakowanym stoisku promocyjnym
ustawionym przy wyjściu A Galerii Warmińskiej, od ul. Tuwima.
3.8.
Dowody zakupu, które pomyślnie przejdą proces ich weryfikacji i na
podstawie, których ich posiadacze otrzymają choinkę zostają oznakowane na odwrocie
pieczątką i nie mogą brać udziału w kolejnych odsłonach Promocji.

3.10.
Odbiór choinki możliwy jest wyłącznie w dniu uczestnictwa w promocji
/data zgodna z datą na kuponie/ w godz. 09.00 – 21.00.

3.12.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
uniemożliwiające odbiór choinek.
3.13.
Choinki nie podlegają zamianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny.

Artykuł 4
Odwołania - Klientom biorącym udział w promocji, nie przysługuje prawo wniesienia
odwołania od wyboru rodzaju choinki i uczestnictwa w Promocji.

Artykuł 5
Postanowienia końcowe
5.1
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
5.2
Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w Biurze Dyrekcji Galerii
Warmińskiej, na stronie www.galeria-warminska.pl, w punkcie odbioru towaru jak
również w punkcie odbioru choinek i Krainie Lodowej.
5.3
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów i godzin przeprowadzenia
Promocji.
5.4
Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia bądź ograniczenia puli choinek,
jak również zmiany terminów organizowania Promocji i jej zasad.
5.5
Zasady organizacji i przeprowadzenia niniejszej Promocji podlegają prawu
polskiemu.
5.6
Ewentualne spory będą załatwiane polubownie, a w przypadku niemożliwości
ich rozstrzygnięcia w podany wyżej sposób, będą rozpoznawane przez sąd powszechny
właściwy według siedziby Organizatora.

