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I. DEFINICJE POJĘĆ 

 

1. UCZESTNIK – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski 

i która przystąpiła do PROGRAMU poprzez REJESTRACJĘ. 

2. PROGRAM – Wielopartnerski Program Lojalnościowy Galerii Młociny, prowadzony 

i zarządzany przez ORGANIZATORA, polegający na naliczaniu PUNKTÓW UCZESTNIKOM 

PROGRAMU za dokonywane przez nich TRANSAKCJE u PARTNERÓW PROGRAMU, oraz 

umożliwieniu UCZESTNIKOM PROGRAMU późniejszej wymiany PUNKTÓW na NAGRODY 

uzgodnione z ORGANIZATOREM PROGRAMU. 

3. ORGANIZATOR – Above Awards sp z o.o. z siedzibą przy ul. Szablowskiego 3 LU IV, 30-127 

Kraków, KRS: 0000362256, NIP: 6772349183. ORGANIZATOR jest również administratorem 

danych osobowych UCZESTNIKÓW którymi zarządza zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

4. GALERIA – Galeria Handlowa Młociny przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01-943 Warszawa. 

5. PARTNER – podmiot, za transakcje u którego UCZESTNIKOM naliczane są punkty 

w PROGRAMIE. Lista aktualnych partnerów jest dostępna na PLATFORMIE. 

6. PUNKT SPRZEDAŻY DETALICZNEJ – (dalej PSD); miejsce, sklep, e-sklep, placówka, w której 

PARTNER sprzedaje towary lub świadczy usługi. 

7. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA: 

a. adres e-mail: mlociny@aboveawards.pl,  

b. adres korespondencyjny: Above Awards sp z o.o. Ossowskiego 3a, 30-565 Kraków 

z dopiskiem „Program Galeria Młociny”, 

c. komunikator na PLATFORMIE. 

8. KATALOG NAGRÓD – aktualna lista nagród dostępna na PLATFORMIE. 

9. PLATFORMA– oprogramowanie dostępne pod adresem https://mlociny.app służące do 

obsługi wielu aktywności promocyjnych GALERII takich jak: konkursy, loterie, gry i promocje. 

Oprogramowanie umożliwia uczestnictwo w PROGRAMIE.  

10. KONTO UCZESTNIKA – indywidualne konto na PLATFORMIE PROGRAMU, na którym 

UCZESTNIK gromadzi punkty naliczane dzięki rejestrowaniu dokonanych transakcji. 

11. REJESTRACJA w PROGRAMIE – założenie konta na PLATFORMIE poprzez zalogowanie się  

posiadanym numerem telefonu (UCZESTNIK otrzyma SMS weryfikacyjny) lub poprzez 

posiadane konto Facebook lub konto Google, oraz wyrażenie stosownych zgód. 

12. PARAGON – wydruk z kasy fiskalnej PARTNERA dokumentujący zakup i pełną zapłatę 

UCZESTNIKA za produkty lub/i usługi określone na tym wydruku. 

13. REJESTRACJA TRANSAKCJI – zeskanowanie (sfotografowanie) paragonu dokumentującego 

zakup Uczestnika Programu, przy użyciu PLATFORMY. 

a. REJESTRACJA PEŁNA – sfotografowanie PARAGONU z użyciem PLATFORMY 

zakończone komunikatem „100% odczytano”. 
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b. REJESTRACJA NIEPEŁNA – sfotografowanie PARAGONU z użyciem PLATFORMY 

zakończone komunikatem „nie udało się odczytać wszystkich danych. Wprowadź lub 

skoryguj dane ręcznie” uzupełnione ręcznym wprowadzeniem nieodczytanych danych.  

14. PUNKTY NALICZONE – wszystkie punkty zgromadzone przez UCZESTNIKA w PROGRAMIE.  

15. PUNKTY DOSTĘPNE – ilość punktów, które w danym momencie UCZESTNIK może wymienić na 

nagrody. 

16. ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW – aktualne dane dostępne na PLATFORMIE, zawierające co 

najmniej następujące informacje: 

a. MINIMALNA WARTOŚĆ TRANSAKCJI; 

b. PRZELICZNIK; 

c. MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW NALICZANA DLA JEDNEJ TRANSAKCJI; 

d. MAKSYMALNA ILOŚĆ REJESTROWANYCH PARAGONÓW JEDNEGO DNIA; 

e. MAKSYMALNA ILOŚĆ REJESTROWANYCH PARAGONÓW JEDNEGO DNIA U JEDNEGO 

PARTNERA; 

f. DO ILU DNI od dokonania transakcji, można zarejestrować paragon; 

g. MAKSYMALNA ILOŚĆ REJESTROWANYCH PARAGONÓW MIESIĘCZNIE; 

h. PARAGONY NIECZYTELNE, zniszczone, lub z innych powodów nie odczytane poprawnie 

przez PLATFORMĘ (REJESTRACJA NIEPEŁNA) wymagają ręcznego wprowadzenia 

danych, co jednak spowoduje iż naliczone punkty otrzymają status PUNKTY DOSTĘPNE 

dopiero po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przez ORGANIZATORA nie później, 

niż 21 dni od dnia wprowadzenia paragonu; 

i. JEDEN PARAGON można zarejestrować tylko jeden raz, tylko w jednej 

promocji/programie. 

17. TRANSAKCJA – zakup towarów lub usług w PSD, których wartość podlega wymianie na Punkty. 

18. NAGRODA – każdy produkt, świadczenie, usługa lub przywilej wyszczególniony w KATALOGU 

NAGRÓD lub w innych materiałach publikowanych przez ORGANIZATORA, którą UCZESTNIK 

może uzyskać wymieniając w zamian za odpowiednią ilość Punktów zgromadzonych 

w Programie. 

19. REGULAMIN – niniejszy regulamin PROGRAMU. 

20. WERYFIKACJA / UWIERZYTELNIENIE UCZESTNIKA – procedura sprawdzenia tożsamości 

UCZESTNIKA i/lub zakresu jego uprawnień do uczestnictwa w PROGRAMIE poprzez odebranie 

od UCZESTNIKA przez ORGANIZATORA informacji na temat danych przypisanych do jego konta 

na PLATFORMIE. Dokonywana w szczególności w przypadku konieczności zastrzeżenia konta, 

lub innych operacji podczas których ujawniły się wątpliwości co do tożsamości UCZESTNIKA 

i/lub zakresu jego uprawnień do uczestnictwa w PROGRAMIE. 

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady udziału UCZESTNIKÓW w PROGRAMIE 

LOJALNOŚCIOWYM GALERII MŁOCINY. 

2. PROGRAM prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w PSD, wskazanych przez 

ORGANIZATORA. 

3. PARTNER nie jest upoważniony do występowania w imieniu ORGANIZATORA, w szczególności 

do nabywania praw, ani zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rachunek ORGANIZATORA, 

do składania oświadczeń, przyrzeczeń, wyjaśnień i zapewnień. 



4. PUNKTY nie podlegają wymianie na pieniądze. 

5. Ewentualne opłaty i podatki związane z wymianą PUNKTÓW będą obciążać UCZESTNIKA. 

6. Od UCZESTNIKÓW nie pobiera się opłat z tytułu uczestnictwa w PROGRAMIE. 

 

III. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 

 

1. UCZESTNIKIEM PROGRAMU może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada 

co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje 

się na terenie Polski i która dokonała REJESTRACJI w PROGRAMIE. 

 

IV. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW 

 

1. UCZESTNIK gromadzi PUNKTY na KONCIE UCZESTNIKA poprzez dokonywanie TRANSAKCJI 

w PSD (PUNKTY NALICZONE). 

2. Zapis otrzymanych PUNKTÓW NALICZONYCH następuje po ZAREJESTROWANIU TRANSAKCJI 

dokonanej przez  UCZESTNIKA dokonującego TRANSAKCJI i po dokonaniu zapłaty całości ceny 

przedmiotu transakcji. 

3. ORGANIZATOR może naliczyć UCZESTNIKOWI dodatkowe punkty np. za aktywność 

UCZESTNIKA w innych promocjach dostępnych na PLATFORMIE. 

4. Jeżeli po dniu dokonania TRANSAKCJI upłynie okres przekraczający 24 miesiące kalendarzowe, 

KONTO może zostać usunięte z PROGRAMU, a PUNKTY anulowane bez możliwości ich 

odzyskania, chyba że przed upływem tego terminu zostanie dokonana i zarejestrowana kolejna 

TRANSAKCJA. 

5. ORGANIZATOR nie nalicza PUNKTÓW za TRANSAKCJĘ dokonaną u podmiotu, który utracił 

status PARTNERA. 

6. ZAREJESTROWANY UCZESTNIK może sprawdzić ilość zgromadzonych PUNKTÓW logując się na 

PLATFORMIE, na swoje konto. 

 

V. ZASADY ODEJMOWANIA PUNKTÓW 

 

1. PUNKTY zostaną odjęte UCZESTNIKOWI w przypadku wydania NAGRODY (patrz: rozdział VI, 

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY). 

2. PUNKTY zostaną odjęte UCZESTNIKOWI, jeżeli UCZESTNIK zwróci PARTNEROWI nabyte towary 

lub usługi, za które wcześniej zostały mu naliczone PUNKTY, oraz otrzyma zwrot wartości tych 

towarów lub usług. UCZESTNIK zobowiązany jest do zarejestrowania TRANSAKCJI ZWROTU 

w APLIAKCJI. 

 

VI. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY 

 

1. UCZESTNIK korzysta ze zgromadzonych przez siebie PUNKTÓW (PUNKTY DOSTĘPNE), 

wymieniając PUNKTY na NAGRODY wskazane na PLATFORMIE w KATALOGU NAGRÓD. 

2. Jeśli PLATFORMA wskazuje UCZESTNIKOWI nagrodę jako dostępną do zamówienia, kliknięcie 

UCZESTNIKA w taką nagrodę spowoduje jej zamówienie. 



3. ORGANIZATOR przekazuje zwrotnie UCZESTNIKOWI uzgodnioną NAGRODĘ, lub bon 

uprawniający do jej odebrania, lub kod uprawniający do jej odebrania, lub dostępu do niej, lub 

przekazuje Punkty organizacjom pożytku publicznego współpracującym z ORGANIZATOREM.  

4. Odbiór NAGRODY następuje najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji 

WNIOSKU O WYDANIE NAGRODY przez ORGANIZATORA. 

5. Weryfikacja WNIOSKU O WYDANIE NAGRODY polega na sprawdzeniu, czy zarejestrowane 

paragony z których naliczono punkty są prawidłowe, a jeśli  budzą jakiekolwiek wątpliwości, na 

sprawdzeniu, czy takie paragony istnieją w dokumentacji PARTNERA, oraz czy nie dokonano 

zwrotu towarów i/lub usług z zarejestrowanych paragonów. 

6. Odbiór NAGRODY w postaci produktu, ma miejsce w PUNKCIE INFORMACYJNYM 

ORGANIZATORA o czym UCZESTNIK zostanie powiadomiony na PLATFORMIE. 

 

VII. REKLAMACJE 

 

1. Reklamację dotyczącą świadczenia z tytułu gwarancji obejmującej otrzymaną NAGRODĘ, 

należy zgłaszać zgodnie ze wskazaniami tej gwarancji. 

2. REKLAMACJE dotyczące PROGRAMU prosimy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając jej treść 

przesyłką pocztową poleconą na adres OPERATORA PROGRAMU wskazany w REGULAMINIE.  

3. Dokument reklamacji winien zawierać: opisany przedmiot reklamacji, dane UCZESTNIKA 

zgłaszającego reklamację, w szczególności dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym. 

4. ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty 

otrzymania reklamacji. 

 

VIII. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. UCZESTNIK ma prawo w każdym czasie do zmiany danych osobowych zamieszczonych na 

PLATFORMIE. 

2. W celu dokonania zmiany danych osobowych za pośrednictwem PLATFORMY, UCZESTNIK 

powinien zalogować się na PLATFORMIE, a następnie dokonać stosownych zmian wpisów 

dotyczących jego danych w zakładce MOJE KONTO. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Konto UCZESTNIKA na PLATFORMIE może zostać zablokowane przez ORGANIZATORA 

w przypadku rażącego naruszenia przez UCZESTNIKA postanowień REGULAMINU. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1 ORGANIZATOR niezwłocznie podejmie próbę kontaktu 

z UCZESTNIKIEM celem wyjaśnienia i rozstrzygnięcia wątpliwości. 

3. ORGANIZATOR może wprowadzać zmiany i/lub uzupełnienia treści REGULAMINU. Informacje 

o dokonanych zmianach będą umieszczane na PLATFORMIE i materiałach emitowanych przez 

ORGANIZATORA. 

4. PROGRAM jest zorganizowany na czas nieokreślony. 

5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zakończenia PROGRAMU w dowolnym momencie. Za 

spełnienie obowiązku poinformowania o terminie zakończenia PROGRAMU uznaje się 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na PLATFORMIE z wyprzedzeniem co najmniej jednego 

miesiąca. 



6. ORGANIZATOR zastrzega, że informacje o NAGRODACH (w tym zdjęcia, parametry) 

prezentowane w KATALOGU lub innych materiałach publikowanych przez ORGANIZATORA, 

wskazują wyłącznie na rodzaj NAGRODY i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo, w przypadku działania siły wyższej, do terytorialnego 

i/lub czasowego ograniczenia lub całkowitego zawieszenia prowadzenia PROGRAMU. Pod 

pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia niezależne od woli UCZESTNIKÓW, 

PARTNERÓW, ORGANIZATORA, w szczególności takie jak katastrofy, strajki lub pożary, które 

utrudniają pełne lub częściowe wykonanie postanowień REGULAMINU i których nie da się 

przewidzieć w chwili jego ogłoszenia, które zaszły po ogłoszeniu REGULAMINU i których nie da 

się uniknąć nawet w przypadku zachowania należytej staranności ORGANIZATORA 

i PARTNERÓW PROGRAMU. 

 

 


