Regulamin
„Choinka szuka domu”
„Organizator”
EUROZET sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa.
„Uczestnik"
1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna pod warunkiem, że:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników
Organizatora, pracowników sklepów i punktów usługowych znajdujących się na
terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie przy ulicy Tuwima 26 (dalej: „Galerii”),
pracowników agencji ochrony świadczący usługi na terenie Galerii, pracowników
firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie Galerii, hostess zatrudnionych
przy obsłudze Akcji oraz członków rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób
(rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo), jak również innych osób
biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu
Akcji;
b) ma ukończone 18 lat oraz osoby niepełnoletnie pozostające na czas imprezy pod
opieką opiekuna prawnego.
2. Zrobi zakupy na terenie Galerii na kwotę min. 100 zł w czasie trwania akcji i
udokumentuje je na jednym paragonie (paragony nie łączą się) lub weźmie udział w
quizie świątecznym pn. „Jak dobrze znasz świąteczne tradycje”.
I.

TERMIN I MIEJSCE TRWANIA AKCJI
1. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Miejsce akcji: Galeria Warmińska ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn.
3. Akcja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. w Olsztynie w godz. 17:00 – 20.00.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Udział w Akcji jest dobrowolny.
2. Do Akcji może się zgłaszać każdy, kto dokona zakupów w dniu 21 grudnia 2018r.
w Galerii Warmińskiej na kwotę min. 100 zł i okaże paragon. Paragony na wyższe
kwoty nie upoważniają do odbioru większej ilości choinek, każdy paragon może
zostać użyty w czasie trwania Akcji jeden raz – paragony podlegają rejestracji
celem uniemożliwienia ich ponownego użycia. Paragonów nie można sumować.
3. Z uwagi na brzmienie przepisów:
- Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z
późn. zm.) w Akcji nie można uczestniczyć na podstawie dowodów zakupu
potwierdzających zakup napojów alkoholowych (w tym piwa),
- art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz.U. z 2011r. Nr 122, poz. 696) w Akcji nie można
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4.

uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu
w aptekach działających na terenie Galerii.
Warunkiem uczestnictwa w Akcji może być również udział w quizie świątecznym
pn. „Jak dobrze znasz świąteczne tradycje”. Na scenę proszone będą kolejno
chętne osoby do uczestnictwa w Akcji. Uczestnicy wybiorą losowo pytania
poprzez podanie numeru porządkowego z zestawu pytań. Warunkiem otrzymania
choinki będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

III. ZASADY WYDAWANIA CHOINEK
Choinki będą wydawane tylko i wyłącznie w godzinach trwania Akcji:
1) po okazaniu, weryfikacji i ostemplowaniu paragonu, choinki będą wydawane przez
hostessy przed Galerią. Maksymalna ilość wydanych choinek wynosi 150 szt.
2) dla laureatów quizu, po okazaniu bonu Eurozet Sp. z o.o, choinki będą wydawane
przez hostessy przed Galerią. Maksymalna ilość wydanych choinek wynosi 50 szt.
IV.

V.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z
dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi, zwierząt. Organizator zastrzega
sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów
określonych w zdaniu poprzednim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru choinki z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika akcji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4. Choinki w Akcji nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady choinek ani nie
udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące choinek należy zgłaszać do
Organizatora pisemnie na adres ul. Czeremchowa 10; 62---052 Komorniki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszej akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie zostaną automatycznie wykluczone z udziału w akcji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

