REGULAMIN
Rabatów na zakup biletów na imprezę NIGHT POWER 2019
Organizatorem imprezy ”NIGHT POWER” oraz promocji
Jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1, 10-242
Olsztyn, NIP: 7393848557,
1.

Regulamin obowiązuje tylko i wyłącznie na stoisku NIGHT POWER usytuowanego na
terenie największego kompleksu wielofunkcyjnego o nazwie Galeria Warmińska w
Olsztynie przy ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn (dalej: „Galeria Warmińska”) i będzie
ogłaszany na stronie internetowej www.galeriawarminska.pl.

2.

Promocja polega na specjalnym rabacie na normalny bilet wstępu (Cena regularna w
przedsprzedaży 30zł) na imprezę NIGHT POWER ENERGIA 2019, która obędzie się
w Olsztynie w dniu 22.06.2019r. Promocja jest ważna dla wszystkich osób, które
spełnią wszystkie podpunkty niniejszego regulaminu. Bilet wstępu w promocyjnej
cenie kosztuje 10zł.

3.

W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 07 do 22 czerwca 2019r.
dokonają zakupów w minimum 4 różnych sklepach lub punktach lub w Multikinie na
terenie Galerii Warmińskiej na kwotę co najmniej 150 złotych. Potwierdzeniem faktu
dokonania zakupów, na warunkach uprawniających do wzięcia udziału w Promocji
będzie okazanie 4 różnych paragonów fiskalnych wydanych przez którykolwiek ze 4
różnych sklepów lub punktów usługowych lub Multikina na terenie Galerii Warmińskiej,
na kwotę co najmniej 150 zł brutto, w terminie od 07.06.2018 do 22.06.2018r. W
Promocji nie biorą udziału potwierdzenia transakcji z kantoru. Każdy paragon można
wykorzystać tylko jeden raz.

4.

W przypadku, gdy klient wezmie udział w Promocji, a następnie będzie chciał zwrócić
towar zakupiony na podstawie paragonu/paragonów zarejestrowanych w Promocji,
zobowiązany jest do zwrotu biletu wstępu uzyskanego w ramach Promocji,
ostęplowania paragonu/paragonów w punkcie Promocji pieczątką anulowano, a
następnie klient może dokonac zwrotu towaru w danych punkcie handlowym.

5.

W dniu 22.06.2018 bilet w promocyjnej cenie będzie kosztował 10zł.

6.

Cztery paragony na kwotę 150zł brutto lub wyższą, upoważniają do nabycia jednego
biletu w promocyjnej cenie. Paragony na mniejsze kwoty i większe można łączyć
celem uzyskania kwoty minimalnej 150zł brutto.

7.

Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu w dowolnej chwili jego
trwania.

