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REGULAMIN 

„BONY ZA PARAGONY” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Bony na zakupy”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy 

ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279105, NIP: 521-34-33-033, 

Regon: 140952887 (zwana dalej: „Organizatorem”). 

1.2. Konkurs odbywa się w dniach od 04 maja do 19 czerwca 2021 roku na terenie 

Galerii Łomianki ul. Brukowa 25 Łomianki. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu, (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać każda 

pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.5. 

Regulaminu, która dokonała osobiście zakupu towarów lub usług z wyłączeniem 

artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów 

tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady 

wzajemne i transakcje kantorowe, w sklepach na terenie galerii handlowej 

Galerii Łomianki na kwotę minimum 150 zł brutto od dnia 04.05.2021 roku 

do dnia 19.06.2021 roku do godziny 17.55 i odebrała w kasie dowód zakupu 

tj. paragon lub imienną fakturę, która stanowi wyłączny dowód zakupu 

uprawniający do udziału w Konkursie. Dowody zakupu można łączyć, np.: 

Uczestnik może okazać dwa, trzy, cztery itd. dowody zakupów opiewające na 

łączną kwotę minimum 150 zł brutto. 

2.2. W konkursie nie biorą udział paragony z Hipermarketu Auchan.  

2.3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie, 

nawet jeśli dowody zakupu opiewają na wielokrotność kwoty 150 złotych. 

Nazwisko i imię Uczestnika będzie w Punkcie Obsługi Konkursu odnotowane, celem 

uniemożliwienia ponownego uczestnictwa w Konkursie. 

2.4. Jeden dowód zakupu może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz. 

Pracownicy POK będą oznaczali dowody zakupu celem uniemożliwienia ich 

ponownego użycia w Konkursie 

2.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, pracownicy, współpracownicy i 

przedstawiciele Organizatora, pracownicy i współpracownicy punktów handlowych 

i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Łomianki oraz innych podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 

także pracownicy serwisu sprzątającego i ochrony, osoby zatrudnione przez ww. 

podmioty na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, 

rodzeństwo, wnuki, przysposobieni oraz przysposabiający wszystkich wyżej 

wymienionych osób. 

2.6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  
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3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

3.1. Uczestnik, który chce zgłosić swój udział w Konkursie zobowiązany jest do 

zachowania dowodu/ów zakupu/ów i jak najszybszego zgłoszenia się w dniach 

29.05, 5.06, 12.06, 19.06.2021 roku od godz. 12.00 do do godziny 18.00 do 

Punktu Obsługi Konkursu (zwany dalej POK), który znajduje się na terenie Galerii 

Łomianki. POK jest czynny w czasie trwania Konkursu w godzinach od 12.00 do 

18:00.  

3.2. W POK Uczestnik, który okaże prawidłowy dowód zakupu lub dowody zakupu 

dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.  

3.3. Obsługa POK weryfikuje prawidłowość zgłoszenia konkursowego oraz dokumenty 

potwierdzające dokonanie zakupów. W przypadku, kiedy na okazanym przez 

Uczestnika Konkursu dowodzie zakupu, znajdą się towary lub usługi ww. 

wyłączone z zakupów promocyjnych, pracownik POK odlicza ich wartość. 

 

 

4. NAGRODY I ZASADY RYWALIZACJI 

 

4.1. Nagrodami w Konkursie są bony zakupowe o wartości 30 zł, które 

zrealizować można będzie w dniach od 29.05 do dnia 27.06.2021 w sklepach 

znajdujących się na terenie Galerii Łomianki. Lista sklepów, które honorują bony 

znajduje się na odwrocie każdego bonu. 

4.2. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk (po 500 

sztuk na każdy dzień to jest 29.05, 5.06, 12.06, 19.06.2021). 

4.3. Pierwszych 500 Uczestników którzy w dniach 29.05, 5.06, 12.06, 

19.06.2021 roku dokonają zgłoszenia w Konkursie (zgodnie z punktami 2 i 

3 Regulaminu) otrzyma nagrodę - bon zakupowy o wartości 30 zł do 

wykorzystania na zakupy na terenie Galeri Łomianki.  

4.4. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden bon o wartości 30 zł.  

4.5. O przyznaniu wygranej decyduje kolejność zgłoszeń do Punktu Obsługi Konkursu 

oraz spełnienie warunków udziału i zgłoszenia w Konkursie. W przypadku 

wątpliwości dotyczących ustalenia kolejności zgłaszających się osób, rozstrzyga 

opinia Obsługi Punktu Obsługi Konkursu. 

4.6. Nagrody będą wydawane w dniu i godzinach pracy Punktu Obsługi 

Konkursu czyli w dniach 29.05, 5.06, 12.06, 19.06.2021 roku w godzinach 

od 12:00 do 18:00 lub do wyczerpania się zapasu nagród. 

4.7. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego  

w zamian za nagrody. 

4.8. Organizator przewidział też nagrody dodatkowe dla subskrybentów newslettera 

Galerii Łomianki. Pierwszych 200 klientów, którzy w dniu 29 maja przedstawią 

(np.: na ekranie telefonu) w Punkcie Obsługi Konkursu wiadomość mailową – 

newsletter Galerii Łomianki z maja 2021 r. - otrzyma bon o wartości 20 złotych.  

4.9. Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę dodatkową.  

 

 

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
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5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od 

dnia jego zakończenia, to jest do dnia 3 lipca 2021 r.  

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres 

Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  

5.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem  

na kopercie „BONY ZA ZAKUPY – reklamacja”. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich 

otrzymania przez Organizatora. 

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

6.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO 

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).) 

6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych  

z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji  

z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom. 

6.3. Administratorem danych osobowych jest Ceetrus Polska Sp. z o.o. siedzibą w 

Warszawie (ul. Polna 11, 00-633 Warszawa). Administrator danych osobowych 

przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe w celu realizacji Konkursu zgodnie 

z jego Regulaminem. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo do  

a) dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych; 

b) sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 

d) ograniczenia przetwarzania; 

e) przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego 

administratora; 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych; 

6.5. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących 

danych kontaktowych: rodo@ceetrus.com 

6.6. Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie Administratora jest RedComm Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sabały 17, 02-174 Warszawa). 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

mailto:rodo@ceetrus.com
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7.2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w POK znajdującym się na terenie 

Galerii Łomianki w dniach dniach 29.05, 5.06, 12.06, 19.06.2021 oraz na 

stronie internetowej www.galerialomianaki.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad 

przeprowadzenia Konkursu na materiałach reklamowych-promocyjnych. Wszystkie 

treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i 

obowiązujące przepisy prawa. 

http://www.galerialomianaki.pl/

