
Regulamin akcji „Toruński smak pomagania ” 

 

[Organizator] 

1.Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej Akcją) jest Legnica Plaza spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
000486825, identyfikująca się numerem NIP: 676-21-23-543,  
 
2.Fundatorem nagród w konkursie jest Legnica Plaza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
S.K.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-854), Al. Jana Pawła II 23, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000486825, NIP 6762123543, 
 
3. Organizowana 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). 
 

[Warunki Akcji] 

1.Akcja prowadzona jest pod nazwą „Toruński smak pomagania” a jej zasady, zakres i warunki 
uczestnictwa w określa niniejszy Regulamin.  

2.Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Centrum Handlowego Rozrywkowego Toruń 
Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń w okresie od 12 do 13.12.2020 r.  

3.Akcja zostanie ogłoszona na terenie Centrum Handlowego Toruń Plaza, na profilu na 
Facebooku https://www.facebook.com/TorunPlaza/ oraz na stronie internetowej 
http://torun-plaza .pl. 

4.Celem bezpośrednim Akcji jest nagrodzenie osób, które w czasie trwania Akcji tj. od 
12.12.2020 do  13.12.2020 r. zrobią ̨zakupy w Centrum Handlowo Rozrywkowym Toruń Plaza 
za kwotę ̨co najmniej 100 zł i w dniach 12-13.12.2020 okażą ̨dowody zakupów (wyłącznie w 
postaci paragonów lub faktur) w Punkcie Obsługi Akcji, zlokalizowanym w Centrum Handlowo 
Rozrywkowym Toruń Plaza na placu Orzechowym w okolicach wind panoramicznych. Zasady 
Akcji zostały szczegółowo określone w dalszej części Regulaminu.  

5.Nagradzanych zakupów można dokonywać wyłącznie w dniach od 12-13.12.2020 w 
godzinach 9:00 – 21:00. 

6.Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą ̨także komunikaty i 
informacje w sprawie Akcji, pochodzące od Organizatora, a publikowane na profilu Centrum 

https://www.facebook.com/TorunPlaza/


Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza, prowadzonym na portalu Facebook pod adresem 
https://www.facebook.com/TorunPlaza/ oraz na stronie internetowej http://torun-plaza .pl. 

7.Regulamin Akcji dostępny będzie w Punkcie Obsługi Akcji w  Centrum Handlowo 
Rozrywkowego Toruń Plaza oraz na stronie internetowej Centrum Handlowo Rozrywkowego 
Toruń Plaza, zlokalizowanej pod adresem http://torun-plaza .pl. 

8.Przystąpienie do Akcji jest w pełni dobrowolne i wolne od opłat. 

[Uczestnicy - Warunki Akcji] 

1. Akcja ma charakter otwarty i adresowana jest do osób fizycznych, które najpóźniej w dniu 
przystąpienia do Akcji ukończyły 18. rok życia i dysponują ̨dokumentem ze zdjęciem wydanym 
na własne nazwisko, umożliwiającym weryfikację ich tożsamości i wieku.  

2. Udział w Akcji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu w całości. Przystąpienie do Akcji 
poprzez zgłoszenie się ̨ z paragonem lub fakturą za zakupy w Centrum Handlowo- 
Rozrywkowym Toruń Plaza w z czasie trwania Akcji, jest równoznaczne z nabyciem statusu 
uczestnika Akcji (zwanego dalej Uczestnikiem) oraz z potwierdzeniem przez Uczestnika, że:  

a)  zapoznał się ̨z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia,  

b)  jest osobą która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność ́ do czynności 
prawnych  

c)  udziela Organizatorowi zgody na wykorzystywanie swoich danych w zakresie 
imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dla celów związanych wyłącznie z 
prawidłowym przeprowadzeniem Akcji, w tym zwłaszcza w celu kontrolnej 
weryfikacji tożsamości i wieku uczestników biorących udział w Akcji,  

d) spełnia pozostałe warunki udziału w Akcji.  

3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy i właściciele punktów 
handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowo rozrywkowego Toruń 
Plaza, pracownicy administracji Centrum, jak również pracownicy ochrony, serwisu 
sprzątającego i technicznego Centrum - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej 
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, 
rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego 
stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu 
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba 
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

4. Przed przystąpieniem do Akcji każda osoba zainteresowana udziałem powinna zapoznać ́się ̨
z warunkami określonymi w Regulaminie i w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z 
warunków Regulaminu, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w Akcji, 
zobowiązana jest do powstrzymania się ̨od udziału w Akcji.  

https://www.facebook.com/TorunPlaza/


5.W przypadku stwierdzenia, iż ̇Uczestnik narusza którekolwiek z postanowień́ Regulaminu lub 
nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a w szczególności w razie 
złożenia nieprawdziwych oświadczeń́, nieprzedstawienia paragonów/faktur za zakupy w 
Centrum Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza w Czasie Trwania Akcji opiewających na 
wymaganą Regulaminem sumę ̨ lub w dopuszczalnej Regulaminem liczbie, niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania zadania określonego w części [Zasady Akcji] ust. 1, naruszenia 
przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Akcji, decyzją 
Organizatora nastąpi dyskwalifikacja Uczestnika, niezależnie od spełnienia innych warunków 
udziału i/lub nabycia prawa do nagrody.  

6.Uczestnik zdyskwalifikowany jest traktowany tak, jakby zrzekł się ̨udziału w Akcji.  

 

[Zasady Akcji] 

1.Udział w Akcji polega na: 
 
a) zrobieniu w Czasie Trwania Akcji tj. od 12.12.2020 do 13.12.2020 zakupów w dowolnym 
sklepie/sklepach Centrum Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza za kwotę ̨co najmniej 100 zł 
brutto oraz zachowaniu dowodów dokonania tych zakupów (wyłącznie w postaci paragonów 
lub faktur), przy czym kwota 100 zł, o której mowa powyżej, powinna stanowić ́sumę ̨zapłaty 
za zakupy dokonane przez Uczestnika, wynikającą z jednego dowodu zakupów,  
b) W przypadku kiedy uczestnik akcji posiada na paragonie większą kwotę niż 100 zł – 
przysługuje mu prawo tylko i wyłącznie  do jednej nagrody.  
c) na zgłoszeniu się ̨w terminie 12-13.12.2020  od godziny 13:00 każdego dnia z dowodami 
dokonania zakupów, zebranymi zgodnie z punktem a) powyżej, w Punkcie Obsługi Akcji, 
zlokalizowanym w Centrum Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza i okazaniu ich 
pracownikom obsługi Akcji  

2. Sprzedażą promocyjną w ramach Promocji objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w 
punktach usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowo 
rozrywkowego Toruń Plaza, z wyłączeniem:  
a. produktów i usług kantoru oraz banku,  
b. napojów alkoholowych,  
c. produktów tytoniowych,  
d. leków i środków farmaceutycznych,  
e. transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane 
w dowolnym punkcie,  
f. transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,  
g. spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi,  
h. wpłat i wypłat bankomatowych. 

 
3.Zgłaszając się ̨ z dowodami dokonania zakupów w Punkcie Obsługi Akcji, Uczestnik jest 
zobowiązany po poproszeniu przez osoby obsługujące akcję okazać ́do wglądu dokument ze 
zdjęciem wydany na własne nazwisko, umożliwiający weryfikację tożsamości i wieku 
Uczestnika, którego okazanie warunkuje prawo Uczestnika do zdobycia nagrody.  



4.Do zdobycia jednej nagrody w Akcji uprawnia Uczestnika każdorazowo jeden dowód 
zakupów w postaci paragonu i/lub faktury, zebrane w Czasie Trwania Akcji w dowolnym 
sklepie Centrum Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza i opiewających na kwotę ̨co najmniej 
100 zł. Dowody zakupów stanowiące podstawę ̨ do wydania Uczestnikowi nagrody są ̨
oznaczane przez Organizatora stemplem i nie mogą ̨podlegać ́ponownemu wykorzystaniu w 
ramach udziału w Akcji.  

5.Każdy z Uczestników, który spełnił warunki udziału w Akcji i zdobycia nagrody, otrzyma 
nagrodę ̨ określoną w części [Nagrody w Akcji] Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w ramach 
udziału w Akcji, niezależnie od wielkości sumy zapłaty za zakupy dokonane przez Uczestnika, 
wynikającej z okazanych przez niego paragonów i/lub faktur, Uczestnikowi przysługuje prawo 
do zdobycia maksymalnie 1 nagrody w trakcie trwania Akcji .  

6.Laureaci nagród zostaną ̨ powiadomieni o zdobyciu nagrody osobiście, w Punkcie Obsługi 
Akcji Toruń Plaza, niezwłocznie po weryfikacji przez pracownika  punktu obsługi Akcji 
spełnienia przez nich warunków udziału w Akcji i zdobycia nagrody.  

 

[Nagrody w Akcji] 

1.Nagrodami w Akcji są ̨vouchery o wartości 30 zł do realizacji w restauracjach wskazanych w 
regulaminie, na zamówienia w systemie „na wynos” 

2. Lista restauracji:  

Subway – Toruń Plaza  

MCDonald – Toruń Plaza  

Grycan – Toruń Plaza Redberry – Toruń Plaza  

Kołacze na okrągło – Toruń Plaza 

CostaCoffe – Toruń Plaza  

Olimp – Toruń Plaza  

Smaki Azji  – Toruń Plaza  

Sushy Street – Toruń Plaza  

Jan Olbracht – Toruń  

Widelec – Toruń 

Manekin – Toruń 

Monka – Toruń 



Restauracja Hotelu Filmar – Toruń  

Lenkiewicz – Toruń 

MioPiano – Toruń  

3.Voucher nie można wymienić ́na ekwiwalent pieniężny  

4.Data ważności Vouchera jest wpisana na voucherze. W przypadku niewykorzystania 
Vouchera przez Uczestnika do tego terminu, Uczestnikowi nie przysługują żadne prawa 
odszkodowawcze ze strony Organizatora.  

5.Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z vouchera. W celu realizacji Vouchera 
należy wcześniej skontaktować się z obsługą danej restauracji.  

6.Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie się ̨po jej odbiór w Czasie Trwania Akcji od 
12 do 13.12.2020  w godzinach funkcjonowania Punktu Obsługi Akcji (od godziny 13:00) oraz 
podpisanie protokołu odbioru nagrody.  

7. Uczestnik podpisując protokół odbioru nagrody oświadcza dodatkowo, że został 

poinformowany, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 

przeprowadzenia Akcji i przeprowadzenia ewidencji wydania voucherów, jest Legnica Plaza 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-

854), Al. Jana Pawła II 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486825, NIP 

6762123543. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi 

na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.” 

8.Nagrody będą ̨ wydawane laureatom osobiście, w Punkcie Obsługi Akcji w  Centrum 
Handlowo Rozrywkowego Toruń Plaza, niezwłocznie po weryfikacji przez pracowników punktu 
spełnienia przez nich warunków udziału w Akcji i zdobycia nagrody, wyłącznie w Czasie 
Trwania Akcji w dniu 12-13.12.2020  

9.Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniędzy.  

10.Laureat może zrzec się ̨nagrody. W przypadku zrzeczenia się ̨nagrody Uczestnik traci do niej 
prawo, a nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.  

11. Ilość Voucherów jest ograniczona i wynosi 300 szt. Promocja kończy się z chwilą wydania 
ostatniego Vouchera. Przy czym Organizator przewiduje następujące ilości Voucherów do 
wydania na poszczególne dni Promocji:  
12.12.2020 (sobota) od godziny 13:00 ) – 150 szt.  
13.12.2020 (niedziela) – 150 szt.  
 



12. Vouchery nie wydane danego dnia akcji przechodzą do wydania na dzień następny 
Promocji.  
 
13. Nieodebranie nagród przez Laureatów Promocji jest równoznaczne z rezygnacją z 
Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  
 
14. Nagrody w Akcji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  

15. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

[Reklamacje] 

1.Reklamacje dotyczące Akcji można składać ́drogą listowną  na adres siedziby Organizatora 
do dnia 31.12.2020r.  

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać ́ imię,̨ nazwisko, dokładny adres 
korespondencyjny, jak również ̇ dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie 
roszczeń́.  

3.Jeżeli właściwe przepisy prawa nie stanowią ̨ inaczej, Organizator udziela odpowiedzi na 
reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana 
na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.  

[Postanowienia końcowe] 

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu jej 
ostatecznego zakończenia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych 
postepowań́ reklamacyjnych.  

2.W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu Uczestnicy oraz 
Organizator będą ̨dążyć ́w pierwszej kolejności do ich ugodowego rozwiązania.  

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji nawet w trakcie jej trwania, jeżeli 
będzie do tego zmuszony na skutek niezależnych od siebie okoliczności, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Akcji, którzy 
przystąpili do Akcji przed zmianą. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie zasad i 
umieści zmienioną wersję Regulaminu obok poprzedniej.  

4. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z Akcją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Organizatora 


