REGULAMIN
Bułgarii”

Akcji Promocyjnej „W 120 minut z Mazur na słoneczne plaże

I. ORGANIZATORZY, CZAS TRWANIA i CEL AKCJI PROMOCYJNEJ
1.1 Organizatorem Akcji Promocyjnej połączenia lotniczego z Portu Lotniczego Olsztyn
Mazury w Szymanach do Burgas jest Warmia i Mazury sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach
nr 150 (12-100 Szczytno), KRS: 0000399439, NIP: 7451842294, REGON: 281345971,
która to spółka prowadzi Port Lotniczy Olsztyn Mazury. Podmiot ten jest także
odpowiedzialny za jej obsługę i prawidłowy przebieg.
1.2. Akcja Promocyjna połączenia lotniczego Port Lotniczy Olsztyn Mazury – Burgas
(dalej: także Akcja) odbędzie się w dniach:
Ø 30.03.2019 w godzinach 10:00-18:00
Ø 31.03.2019 w godzinach 10:00-18:00
1.3. Akcja prowadzona jest na terenie Galerii Warmińskiej w Olsztynie przy ul. Tuwima
nr 26 (dalej Centrum).
1.4. W ramach Akcji osoby odwiedzające Centrum mogą uczestniczyć w konkursie,
którego głównymi nagrodami są dwa pojedyncze vouchery, z których każdy uprawnia
do:
Ø bezpłatnego przelotu na linii Port Lotniczy Olsztyn Mazury w Szymanach –
Burgas w obie strony (bilety lotnicze fundowane przez Warmia i Mazury sp. z o.
o);
oraz
Ø pobytu o wartości około 2000,00 każdy (słownie: dwa tysiące złotych) w ramach
wyjazdu organizowanego przez Biuro Podróży (vouchery pobytowe fundowane
przez Neckermann Polska).
1.5. Przekazującym nagrodę jest Organizator Akcji Promocyjnej Warmia i Mazury Sp. z
o.o.
II. ZASADY AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ
2.1. Aby wziąć udział w Akcji, należy zrobić zakupy w dniach 30/03/2019 lub
31/03/2019, w godzinach od 10:00-18:00 w dowolnych sklepach Galerii Warmińskiej i
zgłosić się z paragonami lub innym dowodem zakupu/dowodami zakupu na wartość
minimum 3000 złotych ( słownie : trzy tysiące złotych) do punktu znajdującego się
w Punkcie Rejestracji Paragonów przy stanowisku promocyjnym Port Olsztyn Mazury w
celu zarejestrowania przedstawionych paragonów. Paragony mogą się łączyć. Punkt
Informacyjny znajdować się będzie na terenie Galerii Warmińskiej. Rejestracji nie
podlegają paragony pochodzące z punktu wymiany walut, zwanego dalej „ kantorem”
2.2. Pierwsza osoba, która dokona rejestracji paragonów na minimalną sumę 3000 zł. w
dniu 30.03.2019 i pierwsza osoba która dokona rejestracji paragonów na minimalną
sumę 3000 zł. w dniu 31.03.2019 wygrywa voucher na 7-dniowy pobyt wraz z
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przelotem dla jednej osoby w Bułgarii ufundowany przez Neckermann Biuro Podróży
Polska Sp. z o.o. wraz z przelotem.
2.3 Uczestnik, który zostanie zwycięzcą konkursu, czyli jako pierwszy dokona
rejestracji paragonów na łączną kwotę minimum 3000 zł. w danym dniu konkursowym
otrzyma potwierdzenie wygranej w postaci vouchera konkursowego.
2.4. Uczestnik ma prawo do odbioru vouchera konkursowego po przedstawieniu
zarejestrowanych paragonów.
2.5 Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po podpisaniu przez Klienta protokołu odbioru
nagrody.
2.6. Nagroda musi zostać odebrane osobiście przez Zwycięzcę w dniu trwania akcji pro
sprzedażowej.
2.7. Dane paragony lub inne dowody zakupów, za kwotę minimum 3000 zł, upoważniają
tylko i wyłącznie do jednokrotnego skorzystania z możliwości odbioru Nagrody.
2.8. Nie można przedstawić po raz kolejny tego samego dowodu zakupu. Użyty paragon
w promocji zostanie oznaczony na odwrocie przez hostessę podczas rejestracji.
2.9. Każda z nagród konkursu przypada na kolejne dni trwania Akcji tzn., że w ciągu
jednego dnia nie istnieje możliwość wygrania dwóch, opisanych powyżej nagród.
2.10. Będące przedmiotem nagród vouchery:
Ø są imienne;
Ø nie są wymienne;
Ø nie mogą być odsprzedane.
2.11.Terminy realizacji nagród: każda z nagród to voucher z przelotem dla 1 osoby w
terminie 18 – 25.08.2019.
2.11. Uczestnik jest uprawniony do odbioru nagrody tylko w dniach przeprowadzania
konkursu czyli 30/03/2019 lub 31/03/2019, w godzinach trwania Akcji, czyli od godz.
10:00 do 18:00
2.10. 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 Promocyjna „W 120 minut z Mazur na słoneczne plaże Bułgarii” jest otwarta
dla wszystkich Klientów Galerii Warmińskiej, z zastrzeżeniami, o których mowa poniżej.
3.2. Warunkiem przystąpienia do udziału w Akcji jest wypełnienie wszystkich danych
podczas zarejestrowania paragonów. Klienci, których paragony nie zostaną poprawnie
zarejestrowane (wszystkie dane nie zostaną wpisane) nie mogą wziąć udziału w akcji.
3.3. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu
rozpoczęcia Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
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a) jest osobą pełnoletnią;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) w dniach 30-31.03.2019, w godzinach 10:00 do 18:00 zrobi w Galerii Warmińskiej
zakupy na kwotę minimum 3000 i przedstawi dowód zakupu (np. paragony, faktury) w
Punkcie Rejestracji Paragonów.
d)w przypadku otrzymania i przyjęcia nagrody, wyraża zgodę na opublikowanie jego
danych osobowych oraz wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz w jego
materiałach informacyjnych.
3.4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
3.5. Przedstawienie rachunku za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków
Akcji oraz jej Regulaminu.
3.6. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku
cywilno-prawnym z Organizatorem oraz Centrum Handlowym Galeria Warmińska albo
zarządcą lu właścicielem tego obiektu. Nadto 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.
3.7. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagrody przekazane w ramach Akcji,
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%
wartości nagrody. Zgodnie z dyspozycją w/w przepisu podatek ten oprowadza
Organizator Warmia i Mazury sp. z o.o. Wartość nagród wskazana w niniejszym
regulaminie jest już pomniejszona o kwotę należnego z tego tytułu podatku.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
www.mazuryairport.pl
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