REGUALMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ “SMILEY”

W CENTRUM HANDLOWYM AVENIDA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie „Smiley” (dalej: Promocja) jest Expansja Advertising Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-144) przy ul. Kordeckiego 47, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000287294 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-18-08-030, REGON: 300653514, wysokość
kapitału zakładowego: 1.100.000,00 zł (dalej: Organizator).

2.

Fundatorem Nagród jest Redrock Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy
ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa, reprezentowana przez ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa (właściciel Centrum Handlowego Avenida)

3.

Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2019 poz. 847 ze zmianami).

5.

Promocja urządzana jest na terenie Centrum Handlowego Avenida, (dalej: „Avenida”), mieszczącego się
przy ul. Matyi 2, 60-586 Poznań.

§ 2. CZAS TRWANIA
1. Promocja trwa od 12.05.2022 r. do 14.05.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród, przy
czym reklamacje w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być składane zgodnie z §8 niniejszego
Regulaminu.
§ 3. DEFINICJE
1. Punkt Handlowy – punkty handlowe i usługowe na terenie Avenidy, biorące udział w Promocji.
2. Sprzedaż Promocyjna - sprzedaż Produktów Promocyjnych w Punktach Handlowych, biorących udział w
Promocji.
3. Sprzedaż Promocyjna rozpoczyna się o godz. 05:00 w dniu 12.05.2022 r. a kończy o godz. 18:50 w dniu
14.05.2022 r.
Produkt Promocyjny – towar lub usługa zakupiona w Punktach Handlowych w trakcie trwania Sprzedaży.
Promocyjnej z wyłączeniem:
a)

produktów i usług kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;
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b)

napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 1818);

c)

wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub
rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2019, poz. 638);

d)

leków;

e)

transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz
dokonanych w dowolnym punkcie;

f)

transakcji dokonanych w punktach lotto i zakładach bukmacherskich;

g)

spłaty rat kredytu lub pożyczek regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi;

h)

wpłat i wypłat bankomatowych;

i)

preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018, poz. 2245) oraz
przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

j)

zakupu kart podarunkowych;

k)

transakcji związanych z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

l)

transakcji zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 1495).

4. Dowód Zakupu - to oryginał paragonu fiskalnego, wystawiony na osobę fizyczną, nieprowadzącą
działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), który stanowi dowód dokonania zakupu Produktów
Promocyjnych w terminie 12.05.2022 - 14.05.2022 r., w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli
spełnia następujące warunki:
a) Dowód Zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt Handlowy, nie jest podrobiony lub
sfałszowany.
b) Dowód Zakupu nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do
zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie
jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też stanowi połączenia dwóch różnych
Dowodów Zakupów;
c) W przypadku, kiedy na okazanym przez Uczestnika Promocji Dowodzie/ Dowodach Zakupu, znajdą się
towary lub usługi wyłączone ze Sprzedaży Promocyjnej, pracownik Punktu Obsługi Promocji odlicza ich
wartość.
Każdy Dowód Zakupu zarejestrowany w Promocji zostanie opieczętowany przez hostessę.
5. Data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu powinna obejmować termin od dnia 12.05.2022 r. od
godz. 05:00 do dnia 14.05. 2022 r. do godz. 18:50.
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6. Punkt Obsługi Promocji (dalej: POP) - stoisko umożliwiające rejestrację zgłoszenia (dalej: Zgłoszenie) do
Promocji, zlokalizowane w Avenidzie, na poziomie +1 przy fontannie. POP czynny jest w dniach 12.05 –
14.05.2021 r. w godz.11:00 – 19:00.
7. Zakup Promocyjny - zakup Produktów Promocyjnych, uprawniający do udziału w Promocji, zakup
dokonany w Punktach Handlowych podczas okresu Sprzedaży Promocyjnej na kwotę nie mniejszą niż:
a) 50 zł w przypadku Nagrody 1 (Torby zakupowej) - zakup udokumentowany maksymalnie trzema
Dowodami Zakupu
b) 75 zł w przypadku Nagrody 2 (Zestaw: torba sportowa i czapka bejsbolówka) - zakup
udokumentowany maksymalnie trzema Dowodami Zakupu
c) 100 zł w przypadku Nagrody 3 (Zestaw: torba sportowa, czapka bejsbolówka i parasolka) - zakup
udokumentowany maksymalnie trzema Dowodami Zakupu

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. „Uczestnikiem” może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca zdolność do
czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji, wskazane w niniejszym Regulaminie,
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221
kodeksu cywilnego dokonała w terminie od 12.05.2022 r. r. do 14.05.2022 r. Zakupu Promocyjnego.
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć: właściciele oraz pracownicy: Organizatora Promocji,
podwykonawców

Organizatora

Promocji,

Redrock

Investments

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa, reprezentowana przez ECE
Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji, jak również
administracji Centrum Handlowego Avenida, punktów handlowych i usługowych znajdujących się ̨ na
terenie Centrum Handlowego Avenida, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum
Handlowego Avenida oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób.
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu
jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);
3. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) Rejestracja w Promocji w POP w dniach 12.05 – 14.05.2022 r. w godzinach jego funkcjonowania.
-

Oświadczenie o ukończeniu 18 lat;

-

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji oraz akceptacją jego warunków;

-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby zgłoszenia reklamacji.
Oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest wyłączony z udziału w Promocji zgodnie z zapisem §4
ust.2 niniejszego Regulaminu;
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b) dokonanie zakupu w Punktach handlowych potwierdzonego Dowodem Zakupu;
c) zachowanie Dowodu/Dowodów Zakupu;
Oświadczenia wskazane oraz wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne
do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody gwarantowanej. W Promocji można brać udział
wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich oraz
dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób fikcyjnych.
4. W Promocji uczestniczą wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.

§ 5. NAGRODY

1.

W Promocji przewidziano 1000 szt. Nagród gwarantowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
Regulaminu:
a) Nagroda 1 – Torba zakupowa– 500 szt.
b) Nagroda 2 - Zestaw: torba sportowa i czapka bejsbolówka – 400 szt.
c) Nagroda 3 - Zestaw: torba sportowa, czapka bejsbolówka i parasolka– 100 szt.

2.

Dzienna Liczba Nagród jest ograniczona i określona jest w harmonogramie wydawania Nagród,
stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu. Jeśli ilość wydanych Nagród w danym dniu będzie mniejsza niż
ilość Nagród wskazana w harmonogramie wydawania Nagród, wówczas ilość niewydanych Nagród w
danym dniu przechodzi do puli Nagród przewidzianych w kolejnym dniu, ale nie później niż do 14.05.2022
r.

3.

Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody gwarantowanej na gotówkę lub na Nagrody innego
rodzaju.

4.

Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody gwarantowanej na osoby trzecie.

5.

Nagrody gwarantowane są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019 poz.1387) poz.).

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD
1.

Nagrody gwarantowane przyznawane są do wyczerpania ilości przeznaczonych do Promocji. Po
wyczerpaniu ilości Nagród, Uczestnikom nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po
spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.

2.

Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru max. jednej Nagrody gwarantowanej w trakcie trwania
Promocji.

3. Dowód/Dowody zakupu może/gą być okazany/e i zweryfikowany/e na rzecz tylko i wyłącznie jednego
Uczestnika i tylko jeden raz.
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4.

Nagrody gwarantowane wydawane są bezpośrednio po rejestracji w Promocji i okazaniu właściwego
Dowodu/Dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, których zakup upoważnił Uczestnika do udziału
w Promocji.

5.

Nagrody gwarantowane wydawane są wyłącznie w dniach i w godzinach funkcjonowania POP, zgodnie
z harmonogramem wydawania Nagród Gwarantowanych, zawartego w załączniku nr 2 Regulaminu.

6.

Nagrody gwarantowane niewydane w Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora.

7.

Nagrody gwarantowane nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ekwiwalent finansowy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

W przypadku zgłoszenia Reklamacji Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator
Promocji. Organizator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania
Uczestnika Promocji, w celu rozpatrzenia Reklamacji. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora w udzieleniu odpowiedzi na złożoną Reklamację. Dane przetwarzane
są wyłącznie przez czas niezbędny do rozpatrzenia Reklamacji.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje są zgłaszane w terminie od 12.05.2022 r. dnia 06.06.2022 r. (decyduje data wpływu) na
piśmie (listem poleconym) na adres: Expansja Advertising Sp. z o.o., Poznań 60-144 Poznań, ul.
Kordeckiego
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lub

za

pomocą

środków

komunikacji

elektronicznej

na

adres

e-mail:

kontakt@expansja.pl z dopiskiem – „Smiley” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
Uczestnika Promocji, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.
2.

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Promocji
podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

3.

Reklamacje rozpatruje Komisja.

4.

Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, ale nie później niż do 14.06.2022 r., włączając w to pisemne
zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku
odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania
wiadomości e-mail.

5.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Promocji jest dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w czasie jego funkcjonowania, oraz w
siedzibie Organizatora Promocji od 12.05.2022 r. do 06.06.2022 r.
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2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa.

3.

4.
5.

Organizator Akcji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji, w stosunku do którego
powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym
fałszowania dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji, dokonywania fikcyjnych
Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
Przez przystąpienie do Akcji Uczestnik Akcji akceptuje w całości zasady Akcji zawarte w niniejszym
Regulaminie.
Organizator Akcji zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie
okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji, z
zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść uczestników. Zmiany regulaminu będą
ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego regulaminu. Wszelkie niejasności interpretacyjne
zapisów Regulaminu będą rozstrzygane w sposób wiążący przez Organizatora.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1
Lista Nagród gwarantowanych:
1.

Torba na zakupy – 500 szt. Każda o wartości ok. 8 zł brutto

2.

Zestaw: torba sportowa i czapka– 400 szt. każdy o wartości ok. 72 zł

3.

Zestaw: torba sportowa, czapka i parasolka – 100 szt. każdy o wartości ok. 143 zł

Załącznik nr 2
Harmonogram wydawania nagród w poszczególne dni:

Zestaw: torba
sportowa i kubek

Zestaw: torba
sportowa, kubek i
parasolka

12.05.2022 165 szt.

130 szt.

30 szt.

13.05.2022 165 szt.

135 szt.

35 szt.

14.05.2022 170 szt.

135 szt.

35 szt.

Torba na zakupy
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