REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ
„Truskawkowo -Zakupowo”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pro-sprzedażowej pt. „Truskawkowo-zakupowo”, dalej zwaną
„Akcją” jest firma „Dach-Complex i usługi artystyczne Michał Bartosiak” z siedzibą
w Gostyninie (09-500) ul. Bierzewicka 49.
2. Akcja ma charakter wewnętrzny, co oznacza, że odbywa się tylko na terenie Centrum
Handlowego Atrium Mosty zwanego dalej „Centrum”, położonego przy ul. Tysiąclecia
2a w Płocku (09-402) i jest adresowana do jego klientów. Miejsce Akcji wyznaczone
jest na przestrzeń przed wejściem do Centrum od strony ul. Tysiąclecia.
3. Akcja odbywać się będzie w dniach od 19 czerwca 2017r. do 25 czerwca 2017r., czyli
od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 18.00 lub do wyczerpania puli
nagród/ upominków.
4. Każdego dnia Akcja jest niezależna, stąd paragony z dnia poprzedniego nie biorą
udziału w Akcji w dniu następnym.
5. Punkt obsługi Akcji jest zlokalizowany na terenie Centrum w miejscu określonym w §1
pkt 2 i obsługiwany jest przez Organizatora.
§2
Zasady prowadzenia Akcji
1. Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie zakupów w dniach trwania Akcji
w sklepach Centrum Handlowego Atrium Mosty (z wyłączeniem zakupów
dokonanych w supermarkecie Piotr i Paweł) i przedstawienie paragonu w punkcie
Akcji.
2. W Akcji nie biorą udziału paragony fiskalne za zakup: napojów alkoholowych,
produktów tytoniowych, produktów leczniczych (wydawanych na receptę lub
refundowanych przez NFZ), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych,
zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów,
potwierdzenia transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów
nie będące paragonami fiskalnymi. Paragony posiadające kwoty za zakup napojów
alkoholowych, produktów tytoniowych i produktów leczniczych zostaną pomniejszone
o łączną sumę produktów wyłączonych ze sprzedaży.
3. Przedstawione paragony zostaną zarejestrowane przez obsługę Akcji, zaparafowane
i na odwrocie oznaczone przez przedstawiciela Organizatora Akcji.
4. Uczestnikiem Akcji każdy klient może zostać jednokrotnie w ciągu jednego dnia.
5. Przedstawianych paragonów nie można łączyć ani sumować, czyli minimalna wartość
jednego paragonu biorącego udział w Akcji to 100 zł, przy czym jeden paragon to
jedna nagroda/ upominek.
6. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
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7. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika Akcji, przedstawiciel Organizatora
może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika, przy czym
odmowa okazania dokumentu powoduje brak wydania nagrody/ upominku.
8. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne z wyłączeniem
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Organizatora i realizatora akcji lub firm zależnych od powyżej
wymienionych,
b) pracowników Centrum Handlowego Atrium Mosty oraz firmy sprzątającej
i świadczącej usługi ochrony w Centrum,
c) innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji,
d) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest
osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą
w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą
we wspólnym pożyciu,
e) osób nieletnich - do 18 roku życia.
§3
Nagrody/ Upominki
1. Uczestnicy Akcji za przedstawienie paragonu na min. kwotę 100 zł otrzymują
upominek w postaci łubianki truskawek o wadze ok. 1 kg.
2. Upominki są wydawane klientom Centrum zgłaszającym się do Akcji
i spełniającym wskazane w niniejszym Regulaminie warunki aż do wyczerpania
dziennej puli 60 łubianek z truskawkami.
3. Odbiór każdego z upominków klienci potwierdzają czytelnym podpisem.
4. Organizator gwarantuje przyznanie upominku każdej osobie, która spełni wymogi
Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu dziennej puli upominków,
nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria.
5. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu
(pieniężnego, rzeczowego, czy innego).
§4
Weryfikacja zgłoszeń i osoby nagrodzone
1. Zgłoszenia są weryfikowane przez przedstawicieli Organizatora w punkcie obsługi
Akcji w miejscu Akcji wskazanym w §1 pkt 2.
2. Czas przyznawania nagród określony jest od godziny 12.00 w dniu 19 czerwca
2017r. do godziny 18.00 w dniu 25 czerwca 2017r., a po jego upływie nagrody nie
będą przyznawane.
3. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że Uczestnik nie dokonał zakupów zgodnie
z zasadami określonymi w §2 zgłoszenie nie będzie uwzględniane przy przyznawaniu
nagród/ wydawaniu upominków.
§5
Odpowiedzialność Organizatora i postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody dla
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji określone
niniejszym Regulaminem.
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3. Regulamin Akcji dostępny jest w punkcie obsługi Akcji, w biurze Dyrekcji Centrum
oraz na www.atrium-mosty.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
6. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności czynności prowadzonej Akcji
z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikowi Akcji w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia Akcji, lecz nie później niż do 2 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu
przesyłki).
7. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (dostarczona do Organizatora
listem poleconym) z dopiskiem „Truskawkowo-Zakupowo” na adres: Dach-Complex
i usługi artystyczne Michał Bartosiak, 09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 49.
8. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz
powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko
i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, kserokopię
zarejestrowanych paragonów do Akcji i dokładny opis oraz powód reklamacji.
9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

Manhattan Development Sp. z o.o., KRS: 0000213386, NIP: 778-14-18-814, Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Tysiąclecia 2a
09-402 Płock

T +48 (24) 369 12 00
F +48 (24) 369 12 01

www.atrium-mosty.pl
atriummosty@aere.com

