REGULAMIN AKCJI
„Zrób zakupy w Toruń Plaza – korzystaj z rabatów na grę w kręgle!”

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji pod nazwą „Zrób zakupy w Toruń Plaza – korzystaj z rabatów na grę w kręgle!”
1.

Konkurs będzie się odbywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza,
ul. Broniewskiego 90, Toruń.

2.

Organizatorem Akcji i fundatorem nagród jest Legnica Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK.A.

3.

Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

4.

Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpocznie się w dniu 22.04.2016 roku od godziny 9.00 i potrwa do odwołania.
Stanowisko Akcji znajduje się w Punkcie Informacyjnym Toruń Plaza i będzie czynne codziennie (z wyjątkiem świąt i dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9.00-21.00.

5.

We wskazanym powyżej terminie można dokonać zakupów i zgłosić paragon/ paragony w ramach Akcji. W Akcji może
wziąć udział każdy Klient CHR Toruń Plaza, który ma ukończone 13 lat. Uczestnicy Akcji w wieku 13-18 lat powinni mieć
upoważnienie opiekuna prawnego do wzięcia udziału w Akcji. Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość sprawdzenia
takiego upoważnienia.

6.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, administracji Galerii, punktów handlowych i usługowych
znajdujących się na terenie galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego galerii oraz członkowie ich
najbliższej rodziny. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7.

Uczestnik konkursu traci prawo do nagród, jeżeli przedstawiony dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w
sposób uniemożliwiający jego odczytanie lub stwierdzenie jego oryginalności. Także, jeśli będzie miał datę wcześniejszą
niż data rozpoczęcia Akcji lub datę późniejszą niż data jej zakończenia bądź dowód zakupu nie będzie dotyczył Produktów,
których dotyczy Akcja lub nie będzie dotyczył sklepów działających na terenie CHR Toruń Plaza.

8.

Dane osobowe osób biorących udział w Promocji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane do celów
przeprowadzanej Akcji, i procedury reklamacyjnej oraz do celów marketingowych po zakończeniu Akcji, w tym w
przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania.

9.

Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że został poinformowany, iż przysługuje jemu prawo do wglądu w swoje dane,
ich zmiany oraz usunięcia w dowolnym momencie po zakończeniu terminu przewidzianego na reklamację oraz w czasie
trwania Akcji z zastrzeżeniem, iż traci on prawo do ubiegania się o nagrodę.

10.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

11.

Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych fundatorowi tj. CHR Toruń
Plaza do przetwarzania zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

12.

Poprzez wpisanie adresu e-mail oraz nr telefonu na Liście Konkursowej Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez CHR Toruń Plaza w szczególności na otrzymywanie
drogą e-mailową informacji handlowych. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu
do treści danych i prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy danych.

13.

Dane osobowe uczestników Akcji przetwarzane są po zakończeniu Akcji i rozpatrzeniu reklamacji w postaci dokumentów
dla celów rachunkowo–podatkowych oraz dokumentacji reklamacyjnej, sporządzonych w formie papierowej, przez czas
określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczący przedawnienia roszczeń.

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W AKCJI
1.

W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w CHR Toruń Plaza i okażą oryginalny
paragon lub fakturę VAT w Punkcie Informacyjnym CHR Toruń Plaza (poziom 0 Galerii przy windzie panoramicznej).

2. Po okazaniu paragonu/faktury VAT Uczestnik Akcji otrzyma voucher rabatowy na godzinę gry w kręgle w Centrum
Rozrywki Lucky Star.
Okazując paragon o wartości co najmniej 100 zł (można łączyć 2 paragony), Uczestnik Akcji otrzyma jeden voucher
rabatowy – 15% na godzinę gry w kręgle.
Okazując paragon o wartości co najmniej 150 zł (można łączyć 2 paragony), Uczestnik Akcji otrzyma jeden voucher
rabatowy – 25% na godzinę gry w kręgle.
Okazując paragon o wartości co najmniej 200 zł (można łączyć 2 paragony), Uczestnik Akcji otrzyma jeden voucher
rabatowy – 40% na godzinę gry w kręgle.
Przy zakupie za wielokrotność opisanych kwot Uczestnikowi Akcji, nie przysługują dodatkowe vouchery. Ten sam uczestnik
akcji może otrzymać kolejne vouchery rabatowe przy okazaniu kolejnych paragonów w kolejne dni zakupów w Toruń Plaza.
3.

Sprzedażą konkursową objęte są wszystkie towary dostępne w sklepach na terenie CHR Toruń Plaza z wyłączeniem
kantoru, napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów leczniczych (leków). Wyłączone są również
transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich, kantorach oraz wpłaty i wypłaty bankomatowe. W
przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Akcji, podstawą do wydania
nagrody będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych.

4.

Odbiór nagrody należy potwierdzić podpisem na protokole. Wydanie nagrody następuje po podaniu danych osobowych
(imię, nazwisko, adres, e-mail, nr. telefonu)

5.

Organizator stempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z ponownego
udziału w Akcji.

6. W Akcji jeden Uczestnik może wziąć udział wiele razy, bez ograniczenia ilościowego przez cały czas trwania akcji.
7.

W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie
nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej
jednak niż do 10. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.

8.

Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian
za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

Część III. REKLAMACJE
1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom
Konkursu, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem
poleconym) z dopiskiem „Voucher rabatowy na kręgle” na adres: Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza, ul.
Broniewskiego 90, Toruń.
2.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Decyzje Organizatora
dotyczące rozpatrzenia reklamacji są ostateczne. Po zakończeniu procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje
prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.

Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji w terminie 5
dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin dostępny jest do wglądu w Punkcie Informacyjnym Organizatora, na stronie www.torun-plaza.pl i w siedzibie
Organizatora.

2.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy.

3.

Uczestnik przystępując do konkursu poświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego
postanowienia.

