REGULAMIN
akcji pro sprzedażowej „POWRÓT DO SZKOŁY”
I. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ
1.1 Głównym Organizatorem Akcji Pro Sprzedażowej „Powrót do szkoły” (dalej: Akcja),
odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest firma Event Show Group Sp. z o.o. ul.
Zachodnia 5B, 58-521 Jeżów Sudecki, NIP:611-278-28-15 , REGON 367822887 reprezentowana przez
Paulinę Adamską zwana dalej „Organizatorem’.
1.2 Akcja odbędzie się w dniach: 24.08.2018-01.09.2018 -każdego dnia w godzinach od 10:00-21:00
1.3 Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego NOWY RYNEK, ul. Podwale 25 w Jeleniej
Górze ( dalej: „Centrum”).
II. ZASADY AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ
2.1 Aby wziąć udział w Akcji, Klient Centrum ( dalej także jako Uczestnik) musi zrobić zakupy w
dniach 24.08.2018-01.09.2018 r. w dowolnych sklepach zlokalizowanych na terenie Centrum ( z
wyłączeniem zakupów w sklepie Intermarche oraz alkoholu, wyrobów tytoniowych, lekarstw i
farmaceutyków, a także zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów
bukmacherskich, zakupu oraz wymiany walut, a także zakupy produktów RTV, AGD, komputerów,
telewizorów, audio-video, foto, gier i konsoli, telefonów i gps) i zgłosić się z paragonem lub innym
dowodem zakupu o wartości minimum 150 PLN do hostessy w Punkcie Obsługi Promocji
zlokalizowanym w strefie eventowej na poziomie 0 Centrum.
2.2 Po okazaniu paragonu lub innego dowodu zakupu za kwotę minimalną o wartości 150 PLN
(paragony mogą się sumować – maksymalnie trzy paragony) i po jego/ich zarejestrowaniu przez
hostessę, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego otrzymania wyprawki szkolnej.
2.3 Dany paragon lub inny dowód zakupu upoważnia Uczestnika do skorzystania wyłącznie jeden raz
z otrzymania szkolnej wyprawki. Nie można przedstawić po raz kolejny tego samego dowodu zakupu.
Użyty paragon lub inne dowody zakupu zostaną oznaczone na odwrocie przez hostessę.
2.4 Uczestnik może odebrać szkolną wyprawkę w dniach oraz w godzinach trwania Akcji.
2.5. Wprawki szkolne w Akcji dostępne są do wyczerpania zapasów na terenie Centrum.
2.6 W przypadku dokonania zwrotu zakupionego towaru na podstawie paragonu lub innego dowodu
zakupu, który został użyty w Akcji, Uczestnik ma obowiązek zwrócić otrzymaną wyprawkę, ponieważ
jest ona częścią transakcji.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PRO SPRZEDAŻOWEJ:
3.1 Akcja jest otwarta dla wszystkich Klientów Centrum .
3.2 Potencjalnym Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu
rozpoczęcia Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią (za zgodą opiekunów osoby niepełnoletnie),

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) w dniach 24.08.2018-01.09.2018 r. zrobi w Centrum zakupy na kwotę minimum 150 PLN
oraz przedstawi dowód/dowody zakupu (np. paragon, fakturę) w Punkcie Obsługi Promocji na
terenie Centrum.
3.3 Udział w Akcji dla Klientów Centrum jest bezpłatny i dobrowolny.
3.4 Przedstawienie rachunku za zakupy jest równoznaczne z akceptacją warunków Akcji oraz jej
Regulaminu.
3.5 Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym z
Organizatorem, podmioty bezpośrednio współtworzące Akcję, w tym ich pracownicy i członkowie
najbliższych rodzin, najemcy Centrum i ich pracownicy, względnie osoby zatrudnione na umowie
cywilnoprawnej, w tym członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem „członków najbliższych
rodzin” rozumieć należy dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3.6 Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.), nagroda w postaci usługi w Akcji, nie podlegają
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1 Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej
reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji . Reklamacje wniesione po
upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację
(imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania
reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Event Show Group Sp. z o.o. ul. Zachodnia 5B, 58-521 Jeżów Sudecki, z dopiskiem: Akcja Pro
Sprzedażowa „Powrót do szkoły”.
4.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą
listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.5 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Akcja nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
5.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Punkcie Obsługi Promocji oraz w
biurze administracji Centrum Handlowego Nowy Rynek ul. Podwale 25, 58-500 Jelenia Góra.
5.3 Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje treść regulaminu.
5.4 Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter
informacyjny.

5.5 Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie jej trwania. Informacja o
zmianie Regulaminu zostanie niezwłocznie podana w Punkcie Obsługi Promocji.
5.6 Organizator Akcji ma prawo z powodu wystąpienia problemów technicznych zmienić terminy
Finału Akcji. Informacja o zmianie terminu Finału Akcji zostanie niezwłocznie podana w Punkcie
Obsługi Promocji.
5.7 We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.8 Wszelkie spory dotyczące Akcji, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.9 W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku
wątpliwości regulaminu nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o
dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5.10 Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w akcji (w
tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione
podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

