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REGULAMIN PROMOCJI  
„Stówka w prezencie” 

§ 1. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Stówka w prezencie” (zwaną dalej „Promocją”) jest  
EPP – GALERIA VENEDA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy al. 
Jana Pawła II 22 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000616084, NIP 959-14-58-390, („Organizator”). 

2. Promocja jest konkursem promocyjnym (o wygranej nie decyduje przypadek, a jedynie kolejność zgłoszeń 
osób spełniających jej warunki) i nie podlega regulacjom Ustawy o Grach Hazardowych z dnia 19 listopada 
2009 r. 

§2. CZAS I MIEJSCE PROMOCJI 

 
1. Akcja promocyjna („Promocja”) będzie się odbywać w dniu 16 czerwca 2018 r. od godz. 16:00 do godz. 21:00 

na terenie centrum handlowego GALERIA VENEDA w Łomży przy ul. Zawadzkiej 38. Celem Promocji jest 
zwiększenie frekwencji klientów centrum oraz wzrost sprzedaży w punktach handlowych i usługowych na 
terenie centrum w czasie trwania Promocji. 

§ 3. UCZESTNICY  

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia (za wyjątkiem par.3, pkt.4 
niniejszego regulaminu), która w czasie trwania Promocji (określonym w par.2 niniejszego regulaminu) 
dokona na terenie Galerii Veneda zakupów towarów lub usług („zakup  promocyjny”) na kwotę minimum 
300 zł i będzie miała na to dowód w postaci co najwyżej 3 paragonów zakupowych.  

2. Zakup promocyjny to zakup towarów lub usług dokonany na terenie Galerii Veneda w czasie trwania promocji 
z wyłączeniem: 

- wszystkich zakupów dokonanych na terenie hipermarketu TESCO Extra,  
- produktów i usług kantoru, banku oraz placówek ubezpieczeniowych 

- wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz leków,  

- kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych,  

- kart do telefonu typu pre-paid, doładowania telefonów oraz transakcji zakupu telefonów 
komórkowych w ramach Umowy abonamentowej zawieranej z operatorem, 

- transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, 

- usług dostępnych w placówkach bankowych, placówkach ubezpieczeniowych oraz kantorach wymiany 
walut,  

- transakcji zapłaty za jakiekolwiek usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie 

- wpłat i wypłat bankomatowych 

- spłat raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi 

 
3. W przypadku dowodu zakupu, na którym widnieją zakupy towarów lub usług wyłączonych z Promocji, 

podstawą do udziału w Promocji będzie kwota dowodu zakupu (paragonu) pomniejszona o wartość tych 
towarów/usług. 
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4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Galerii Veneda, pracownicy  
i właściciele sklepów zlokalizowanych na terenie Galerii Veneda. 

§ 4. MECHANIZM PROMOCJI 

1. W Promocji przewidzianych jest 100 nagród w postaci przedpłaconych kart podarunkowych Galerii Veneda 
(zwanych dalej „Kartą podarunkową” lub „Nagrodą”) o wartości 100 zł każda. Łączna pula nagród to 10.000 
zł. 

2. Nagrodę w postaci kart o wartości 100 zł otrzyma pierwsze 100 osób, które spełnią łącznie poniższe warunki: 

a) W dniu 16 czerwca 2018r. dokonają zakupów towarów/usług w sklepach na terenie Galerii Veneda na 
łączną kwotę minimum 300 zł (suma z co najwyżej 3 paragonów) zgodnie z par.3 niniejszego 
regulaminu, 

b) Zgłoszą się w godz. od 16.00 do 21.15 do Punktu Obsługi Promocji, w którym hostessa zweryfikuje 
pozytywnie autentyczność i zgodność paragonów z niniejszym regulaminem, 

c) Podpiszą protokół odbioru nagrody. 

 

3. Nagrody wydawane są natychmiast po pozytywnej weryfikacji paragonów (na zgodność z regulaminem 
Promocji) przez hostessę w Punkcie Obsługi Promocji pierwszym 100 osobom, które spełnią powyższe 
warunki, według kolejności zgłoszeń. 

4. W przyznawaniu nagród nie ma zastosowania zasada wielokrotności, tzn. paragony na kwotę wielokrotności 
regulaminowej kwoty 300 zł nie uprawniają do odbioru proporcjonalnej ilości nagród (tzn. paragon za zakup 
na kwotę 1500 zł uprawnia do otrzymania jednej nagrody, a nie pięciu). 

5. Punkt Obsługi Promocji znajduje się przy wejściu głównym do Galerii Veneda pomiędzy witrynami sklepów 
Reserved i Rossmann. 

6. Paragony biorące udział w Promocji zostaną oznaczone pieczęcią o treści „NAGRODĘ WYDANO” i zwrócone 
klientowi przy odbiorze nagrody. 

§ 5. INNE 

1. W przypadku gdy Laureat (zdobywca nagrody w Promocji) będzie chciał zwrócić nabyty towar/usługę na 
podstawie paragonu, który wziął udział w Promocji, jest w pierwszej kolejności zobowiązany do zwrotu 
nagrody, czyli równowartości karty podarunkowej w gotówce, w Biurze Administracji Galerii Veneda (osoby 
upoważnione: Marta Bochenko, Iwona Bikowska).  

2. Niniejszy paragon zostanie na odwrocie oznaczony pieczęcią o treści „NAGRODA ZOSTAŁA ZWRÓCONA”. 
Dopiero na tej podstawie pracownik sklepu, w którym Laureat dokonał zakupu, będzie mógł zrealizować 
procedurę zwrotu. 

3. Powyższe postanowienia nie dotyczą postępowań reklamacyjnych.  

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie sporne wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 
rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w ostateczności zostaną poddane do rozstrzygnięcia 
sądowi właściwemu w Kielcach (siedzibie Organizatora). 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej 
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ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) wobec Organizatora Promocji. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakość i użyteczność towarów i usług, na które wygrana zostanie wymieniona przez 
laureata Promocji (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi). Odpowiedzialnym z tego tytułu 
jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

3. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane Laureatom Promocji zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa podatkowego. 

4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu  
i wyrażeniem zgody na zawarte postanowienia w niniejszym Regulaminie. 

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Moc prawną 
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 


