REGULAMIN
„Wyjazd z Zespołem Loka”
I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI Walentynkowej
II. 1.1 Głównym Organizatorem Akcji Pro sprzedażowej „Wyjazd z Zespołem Loka”
(dalej: Akcja), odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest Prymat
SP Z O. O. zarejestrowaną w Olsztyn 10-041, ul. !
III. Pieniężnego 15,
NIP: 7393856338, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja odbędzie się w dniu 14.02.2018 w godzinach od 18:00 - do 19:00
1.3. Akcja prowadzona jest na terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
II. ZASADY AKCJI
2.1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zdjęcie w fotobudce z partnerem\partnerką oraz
podpisać zdjęcia imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi w dniu 14.02.2018., w
godzinach od 18:00-19:00 podczas występu zespołu Loka w Galerii Warmińskiej.
2.2.Następnie zostawić Podpisane zdjęcie dla fotografa, który będzie operatorem fotobudki.
2.3 Akcja będzie trwać od godz. 17.30 -19.00 podczas występu zespołu LOKA.
2.4 Udział w konkursie mogą wziąć tylko pary.
2.5 Nagroda główna zostanie wytypowana przez Jury z pośród zdjęć zrobionych w fotobudce.
2.6. Wszystkie nagrody muszą zostać odebrane osobiście przez Zwycięzcę, który przy
odbiorze nagrody okaże jeszcze dowód osobisty.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ:
3.1. Akcja walentynkowa jest otwarta dla wszystkich Klientów Galerii Warmińskiej
3.2. Warunkiem przystąpienia do udziału w Akcji jest wypełnienie wszystkich danych podczas
oddawania zdjęcia.
3.3. 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 dniu 14.02.2012, w godzinach 17.30:00-19.00 zrobi w fotobudce w Galerii Warmińskiej
zdjęcie.
3.4. Udział w Akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3.5. Wykonanie zdjęcia w fotobudce jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji
walentynkowej sprzedażowej oraz jej Regulaminu.

3.6. Z udziału w Akcji wyłączeni są osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym
z Organizatorem oraz Współorganizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w
tym ich pracownicy i członkowie najbliższych rodzin, Pod pojęciem „członków najbliższych
rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3.7. 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.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. 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.
4.2. Regulamin dostępny w fotobudce i na tronie internetowej www.galeria-warminska.pl

