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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„ZDRAPUJĘ I SMAKUJĘ” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 

„ZDRAPUJĘ I SMAKUJĘ” (dalej: „Akcja promocyjna”). 

2. Organizatorem wykonawczym Akcji promocyjnej są Agnieszka Mateja oraz Monika Marczyk-Muszyńska, 

prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Agnieszka Mateja, Monika 

Marczyk-Muszyńska „Studio 2” Biuro Promocji s.c., ul. Pszczelna 36, 30-431 Kraków, NIP 6762111020 

(dalej: „Organizator”).  

3. Organizator działa na zlecenie zarządcy Avenida Poznań – ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000022645 oraz 

NIP 5261788751 (dalej „ECE Projektmanagement” lub „Zleceniodawca”).   

4. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach ha-

zardowych. 

5. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. 

6. Akcją promocyjną są objęte wszystkie sklepy znajdujące się w Avenida Poznań z wyłączeniem banków, 

kantorów, siłowni, klubów fitness, placówek Poczty Polskiej oraz centrów medycznych.  

7. Z Akcji promocyjnej wyłączone są następujące artykuły będące w sprzedaży w sklepach:  

a) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) wyroby tytoniowe – w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

c) produkty lecznicze – w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceuty-

czne;  

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt – w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – oraz przedmioty służące do karmienia 

piersią. 

8. Z udziału w Akcji promocyjnej są wyłączone transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (w szczególności 

gaz, prąd, telefon, usługi komunalne, RTV i inne media, raty kredytu lub pożyczki), dokonane w punktach 

świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze skupem, wy-

mianą lub wyceną metali i kamieni szlachetnych, zakup produktów finansowych, zakup doładowań sieci 

telekomunikacyjnej, e-papierosów, zakup kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, zakup 

leków, wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne, gry liczbowe, losy loterii pieniężnych, produktów i usług 

w zakładach bukmacherskich lub gry na automatach. 

 

 

§ 2 

Czas i miejsce trwania Akcji promocyjnej 
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1. Akcja promocyjna, rejestracja pragonów oraz odbiór voucherów odbywać się będą w dniach od 

21.06.2021 r. do 30.06.2021 r. w godzinach 10:00-20:00. 

2. Realizacja voucherów w lokalach gastronomicznych odbywać się będzie w dniach 21.06 – 31.07.2021 

roku w godzinach pracy powyższych lokali.  

3. Akcja promocyjna jest prowadzona na terenie Avenida Poznań zlokalizowanej przy ul. Matyi 2, 61-568 

Poznań i dotyczy wyłącznie lokali gastronomicznych zlokalizowanych w Avenida Poznań, które wyraziły 

chęć dołączenia do akcji. Lista znajduje się w Załączniku do Regulaminu.   

 

§ 3 

Zasady uczestniczenia w Akcji promocyjnej  

 

1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do 

czynności prawnych, które jednocześnie spełnią warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej wskazane w 

postanowieniach niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest dokonanie – w czasie trwania Akcji promocyjnej – 

zakupu towarów w sklepach położonych na terenie Avenida Poznań, wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszego 

Regulaminu, za minimalną kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), oraz zarejestrowanie – w dniu zakupu – 

paragonu/ów potwierdzającego ich zakup (zsumowane na maksymalnie 3 paragonach) (dalej: „Para-

gon”).    

3. Z Akcji promocyjnej wyłączone są Paragony dokumentujące zakupy towarów i dokonanie transakcji 

wskazanych w § 1 ust. 7 i ust. 8 niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku pojawienia się na Paragonie/Dowodzie zakupu towarów lub usług wyłączonych z Akcji 

wskazanych w w § 1 ust. 7, łączna wartość Paragonu zostanie pomniejszona o wartość tych towarów lub 

usług. W przypadku, gdy w wyniku pomniejszenia wartości Paragonu lub rachunku o wartość zakupu 

towarów lub usług wyłączonych z Akcji spełnione zostaną warunki ust. 2 powyżej, dowód zakupu zosta-

nie dopuszczony do Akcji. 

5. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału Paragony dokumentujące zakup dokonany kartą poda-

runkową lub bonem podarunkowym, jak również inne niż Paragon dowody zakupu (w szczególności fak-

tury VAT, paragony z NIP stanowiące fakturę uproszczoną, potwierdzenia wpłat z tytułu zawartych 

umów przedwstępnych, umowy przedwstępne, zamówienia, noty zaliczkowe, faktury proforma, 

wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą). 

6. Rejestracja Paragonu/ów poprzez jego opieczętowanie będzie dokonywana w czasie trwania Akcji pro-

mocyjnej w stoiskach położonych w pasażu handlowym w Avenida Poznań  w terminie 21 czerwca – 30 

czerwca 2021 roku w godz. 10:00-20:00. 

a) Stanowisko pierwsze na poziomie +1 przed fontanną przy Avenidzie Lounge, przy wejściu do sklepu 

Femestage, 

b) Stanowisko drugie na poziomie +1 w pobliżu sklepów Reserved i Pull&Bear.  

7. Przy dokonywaniu rejestracji Paragonu/ów osoba spełniająca warunki udziału w Akcji promocyjnej, 

wyłącznie dla celów tej rejestracji oraz wypełnienia obowiązków podatkowych, obowiązana jest podać 

swoje imię i nazwisko. Uczestnik jest zobowiązany okazać na każde żądanie osób dokonujących re-

jestracji Paragonów – do wglądu tych osób – dokument zawierający zdjęcie oraz imię i nazwisko. 

8. Dokonanie rejestracji Paragonu/ów oraz podanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest 

równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Każdy Paragon może zostać zarejestrowany tylko jeden raz. Paragon nie może być naruszony. Dopus-

zczalne jest zsumowanie kwot z maksymalnie 3 Paragonów dokumentujących zakupy towarów w tym 
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samym dniu, w którym dokonana zostanie ich rejestracja. W przypadku dokonania w jednym dniu 

zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność minimalnej kwoty uprawniającej do otrzymania voucheru, 

Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednego voucheru-zdrapki.         

10. Uczestnik, który dokonał rejestracji Paragonu/ów na minimalną kwotę wskazaną w ust. 2 powyżej, aż do 

wyczerpania dziennej puli voucherów-zdrapek jest uprawniony do otrzymania dziennie tylko  1 vou-

cheru-zdrapki o wartości 20 złotych brutto do wykorzystania w lokalach gastronomicznych biorących 

udział w Akcji Promocyjnej na Terenie Avenida Poznań. Dokładna lista lokalów honorujących vouchery-

Zdrapki jest umieszczona w Załączniku do Regulaminu.     

11. Pula nagród, które zostaną rozdane w ramach Akcji promocyjnej, jest ograniczona i wynosi: 200 sztuk 

voucherów-zdrapek o wartości 20 złotych na każdy dzień akcji, które będą rozdzielone po równo na 

każde z dwóch stanowisk tj. Równo po 100 sztuk do odebrania w jednym i drugim Punkcie Akcji, których 

lokalizacja wskazana jest w  § 3.6 

12. W przypadku wyczerpania dziennej puli nagród, Uczestnikowi, nawet po dokonaniu rejestracji Para-

gonu/Paragonów, nie przysługuje prawo żądania wydania nagrody. 

13. W przypadku niewykorzystania wszystkich nagród z puli dziennej – pula następnego dnia zostanie 

zwiększona o różnicę.  

14. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania zarejestrowanego Paragonu/ów. Nagrody będą wydawane 

Uczestnikom wyłącznie po okazaniu zarejestrowanego (opieczętowanego) Paragonu/ów w dniach od 

21.06.2021 r. do 30.06.2021 w Punkcie Akcji Promocyjnej w Avenida Poznań w godzinach wskazanych 

w ust. 5 powyżej. Odbiór nagrody będzie potwierdzany poprzez wypełnienie i podpisanie przez Uczest-

nika protokołu odbioru nagrody. Nieprzedstawienie zarejestrowanego (opieczętowanego) Paragonu/ów 

oznacza utratę prawa do otrzymania nagrody.  

15. Szczegółowa informacja o stanowiskach, w którym będzie dokonywana rejestracja Paragonów i będą 

wydawane vouchery zdrapki, zostanie opublikowana na stronie internetowej Avenida Poznań 

(www.avenidapoznan.com), fanpage’u Avenida Poznań w serwisie Facebook oraz będzie dostępna w 

Punkcie Informacji znajdującym się w Avenida Poznań na poziomie 0. 

16. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy ECE Projektmanage-

ment Polska spółka z o.o., najemcy lokali w Avenida Poznań lub ich pracownicy, pracownicy ochrony, 

serwisu sprzątającego i technicznego Avenida Poznań, a także jakiekolwiek inne osoby biorące be-

zpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji promocyjnej. Za pracowników, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, uważa się także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych.  

17. W Akcji promocyjnej nie mogą wziąć udziału członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w ust. 16 

powyżej, za których uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków lub osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia. 

18. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.  

19. W przypadku niewykorzystania puli nagród Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu 

trwania Akcji promocyjnej, co zostanie zakomunikowane na stronie internetowej Avenida Poznań 

(www.avenidapoznan.com) oraz na fanpage’u Avenida Poznań w serwisie Facebook. 

 

§ 4 

Warunki Uczestnictwa w Akcji 

 

1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić warunki: 

http://www.avenidapoznan.com/
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a) Dokonać w terminie Akcji tj. 21-30.06.2021 roku zakupów o wartości łącznie nie mniejszej niż 100 

złotych brutto na terenie Avenida Poznań  (z wyłączeniem punktów wskazanych w § 1 ust. 6 

niniejszego Regulaminu i transakcji wskazanych w § 1 ust. 7 i ust. 8 niniejszego Regulaminu), które 

będą potwierdzone paragonem/nami fiskalnym/i. 

b) Zgłosić się w  trakcie trwania akcji tj. 21.06-30.06 do Punktu Akcji Promocyjnej z maksymalnie 3 pa-

ragonami fiskalnymi, potwierdzającymi zakupy dokonane na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 zło-

tych brutto i zarejestrowanie ich do udziału w Akcji. 

c) Zaakceptowanie warunków odbioru Nagrody, podpisanie protokołu odbioru nagrody oraz u-

dostępnienie do wglądu dokumentów sprzedażowych.  

d) Pierwsze zarejestrowane 200 osób każdego dnia akcji odbierze voucher-zdrapkę (w jednej z 4 wersji), 

na którym należy zdrapać określony obszar. Na zdrapce ukaże się 5 logotypów lokali gastrono-

micznych spośród których Uczestnik może wybrać wyłącznie 1 (jeden) punkt gastronomiczny (zloka-

lizowany w Avenidzie), w którym chce zrealizować voucher. 

e) Udać się do wybranego z voucheru lokalu Gastronomicznego honorującego voucher-zdrapkę 

(Załącznik do Regulaminu) i opłacić zamówienie o wartości do 20 złotych brutto owym voucherem-

zdrapką w terminie nie późniejszym niż 31 lipca 2021 roku. 

 

§ 5 

Nagrody w Akcji 

 

1. Fundatorem nagród w Akcji jest Avenida Poznań – ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. . 

2. W akcji przewidziano nagrody w postaci voucherów-zdrapek o wartości 20 złotych brutto do wy-

korzystania w Punktach Gastronomicznych w Avenida Poznań zgodnie z Instrukcjami. 

3. Łączna ilość nagród w całej Akcji wynosi 2000 sztuk voucherów-zdrapek. 

4. Na każdy dzień Akcji został wyznaczony limit nagród wynoszący 200 sztuk voucherów do odebrania 

na stanowiskach Akcji Promocyjnej. 

5. Każdy voucher- zdrapka może być zrealizowany maksymalnie do 31 lipca 2021 roku. Po tym terminie 

voucher staje się nieważny i nie ma możliwości na jego wykorzystanie bądź wymianę. 

6. Pod zdrapką zostanie umieszczone 5 logotypów punktów gastronomicznych, spośród których klient 

może wybrać wyłącznie  1 (jeden) punkt gastronomiczny do wykorzystania voucheru. Każdy voucher 

-zdrapka może zostać wykorzystany jednorazowo i powinien zostać przekazany obsłudze punktu 

gastronomicznego jako rozliczenie zamówienia. 

7. Organizator zapewni 4 rodzaje kuponów z logotypami punktów gastronomicznych w różnych wari-

antach.  

8. Zdrapka-voucher, która będzie miała ślady użytkowania i zostanie naruszona przez Uczestnika nie 

podlega wymianie. 

9. Voucher-zdrapka nie może zostać wymieniony na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności nie pod-

legają zamianie na kwotę pieniężną. W przypadku, gdy kwota rachunku w lokalu gastronomicznym 

jest wyższa niż wartość voucheru-zdrapki, Właściciel Nagrody zobowiązany jest dopłacić różnicę. W 

przypadku gdy wartość rachunku jest niższa niż wartość voucheru-zdrapki, Uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot różnicy i różnica przechodzi na rzecz lokalu gastronomicznego. 

10. Nagrody w Akcji będą przyznawane pod warunkiem spełnienia przez Uczestników wszystkich kry-

teriów określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym spełnienie wszystkich kryteriów jest 

wyłącznym i wystarczającym warunkiem uprawniającym do odebrania Nagrody (z zastrzeżeniem 

treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie ograniczeń ilościowych). Obowiązuje 
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kolejność zgłoszeń.  Na żadnym etapie wydawania nagród, nie występuje jakikolwiek element mający 

cechy losowości. 

 

 

§ 6 

Reklamacje 

 

1. Reklamację dotyczącą Akcji promocyjnej można zgłosić Organizatorowi za pomocą korespondencji e-

mail na adres e-mail: biuro@studio2.pl lub w formie listu przesyłanego na adres Organizatora. Rekla-

macja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespon-

dencji, adres e-mail, a także określać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz wskazywać 

oczekiwany sposób jej rozstrzygnięcia.  

2. Reklamacja może zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

będących podstawą zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia realizacji 

voucheru w lokalu gastronomicznym.  

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W tym 

też terminie Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia w formie 

listu poleconego wysłanego na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub na trwałym nośniku 

za pomocą korespondencji e-mail, o ile zgłaszający reklamację wskazał w niej swój adres e-mail. 

 

§ 7 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator wykonawczy Akcji 

promocyjnej – Agnieszka Mateja oraz Monika Marczyk-Muszyńska, prowadzące działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej pod firmą Agnieszka Mateja, Monika Marczyk-Muszyńska „Studio 2” Biuro Pro-

mocji s.c., ul. Pszczelna 36, 30-431 Kraków, NIP 6762111020. 

2. W sprawie danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą korespondencji e-

mail kierowanej na adres e-mail: biuro@studio2.pl. 

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych o-

sobowych Uczestników, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich 

przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora lub osoby, którym Administrator 

powierzy te dane, wyłącznie na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. – dalej „RODO”) oraz wyłącznie w celu dostosowanym do 

tej podstawy. 

5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora: 

1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obe-

jmujących:   

a) organizację i przeprowadzenie Akcji promocyjnej na zlecenie ECE Projektmanagement 

oraz wydanie nagród Uczestnikom; 

b) zapewnienie komunikacji z Uczestnikiem, 
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c) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami; 

2) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zgodnie z wymogami 

nałożonymi przez obowiązujące przepisy, a także w celu wykonywania innych obowiązków 

nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Organizator jednocześnie informuje, że w przypadku zaistnienia potrzeby przetwarzania danych o-

sobowych Uczestnika w innych celach niż wskazane powyżej, Uczestnik zostanie o tym fakcie nie-

zwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiego przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w celach i na podstawach wskazanych w 

ust. 5 powyżej dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane innym odbiorcom danych. Odbiorcami 

tych danych osobowych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Uczestnika na podstawie właściwych 

przepisów prawa; 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Uczestnika Akcji promocyjnej na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiot, na którego zlecenie Administrator 

przeprowadza Akcję Promocyjną, tj. ECE Projektmanagement, podmioty świadczące usługi 

księgowe, informatyczne, prawne, doradcze, archiwizacyjne, a także pracownicy i współpracow-

nicy Administratora. 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w ust. 5 powyżej, tj.: 

1) przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia tego 

uzasadnionego interesu, 

2) przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej albo w celu 

wykonywania prawnego obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy prawa – przez 

okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a 

także przez okres niezbędny do przechowywania danych nałożony przez odpowiednie przepisy 

prawa obowiązujące Administratora. 

8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospo-

darczy ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany w syste-

mach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 

z profilowaniem. 

10. Zgodnie z podstawami wskazanymi w ust. 5 powyżej, przetwarzaniu będą podlegały następujące dane 

osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, a także adres e-mail lub adres korespondencyjny jeśli je podano.   

11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

Akcji promocyjnej. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie 

udziału w Akcji promocyjnej i otrzymanie nagrody. 

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje: 

1) prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 15 RODO; 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 16 RODO; 

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 17 RODO; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 18 

RODO; 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 20 RODO; 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika, zgodnie z 

art. 21 RODO; 
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7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych 

osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Punktach Akcji Promocyjnej, znajdujących się w Avenida Poznań na 

poziomie +1, w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na poziomie 0 oraz na stronie internetowej: 

https://www.avenidapoznan.com/ 

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji promocyjnej związane z jej funkcjonowaniem można uzyskać 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@studio2.pl 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie w każdym cza-

sie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora.  

4. Organizator Akcji promocyjnej ma prawo do jej odwołania z uwagi na wystąpienie okoliczności 

niezależnych od Organizatora, w tym ze względu na wystąpienie siły wyższej.  

5. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; 

wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

  

 

 

 

Załącznik do Regulaminu 
Lista punktów honorujących voucher-zdrapkę I biorących udział w Akcji Promocyjnej. 

 
  1. Olimp 
  2. Express Marche 
  3. Sevi Kebab 
  4. Lulu Cafe 
  5. McDonalds 
  6. Frankie’s 
  7. North Fish 
  8. Grycan 
  9. Costa Coffee 
  10. Cukiernia Sowa 
  11. Tchibo (oferta gastronomiczna) 
  12. Ekspress Oriental 
  13. Subway 
  14. Salad Story 
  15. Burger King 
  16. So!Coffee 
  17. Bon Apetito  
  18. Boboq Fresh 
 

  


