REGULAMIN AKCJI PROSPORZEDAŻOWEJ „Kupujesz i zyskuJESZ”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem akcji prosprzedażowej „Kupujesz i zyskuJESZ”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją
Prosprzedażową”, jest Berea Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 NIP: 527-286-59-02 („Organizator”).

2.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Pro sprzedażowej.

3.

Uczestnictwo w Akcji Pro sprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ
1.

Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 07.09.2020 r. o godz. 10.00, a kończy w dniu 30.09.2020r. o
godz. 22.00.

III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ
1.

W Akcji Pro sprzedażowej może wziąć udział każda osoba pełnoletnia dokonująca zakupów w sklepach
zlokalizowanych w Galerii Młociny w Warszawie (01-943) przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 15 w dniach 0717.09.2020 r. z wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”). Z Akcji Pro
sprzedażowej wyłączone są dowody zakupu z banków, operatorów telefonii komórkowych, Apteki, sklepu
Biedronka, kręgielni MK Bowling, Multikina, sklepów alkoholowych oraz lokali gastronomicznych,
potwierdzenia zakupu Kart Podarunkowych Galerii Młociny oraz kart podarunkowych nabytych w sklepach
centrum.

2.

Wyłączone zostają dowody zakupu ze wszystkich lokali gastronomicznych znajdujących się na poziomie 2
galerii (nie dotyczy klubu Zdrofit), a także lokali zlokalizowanych na innych piętrach galerii (Good Lood, Sushi
Zushi, Magia’d Italia, Lodomania, A.Blikle).

3.

Dowodem zakupu uprawniającym do przystąpienia do Akcji pro sprzedażowej jest paragon fiskalny lub faktura
wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

4.

W Akcji Pro sprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także najemcy i pracownicy lokali
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Młociny. Za pracowników uważa się wszelkie
osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej
niezależnie od podstawy prawnej, na której ta współpraca jest wykonywana.
IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

1.

Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach od 7 września 2020 r. od godziny 10:00
do dnia 17 września 2020 r. do godziny 20:00 (z wyłączeniem niedzieli niehandlowej) na terenie Galerii
Młociny zakupów na kwotę minimalną 100 zł (brutto).

2.

Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą
płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Pro sprzedażowej mogą brać udział tylko dowody zakupu
dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.

3.

Dowody zakupu podlegają zgłoszeniu w specjalnie oznaczonym Punkcie zlokalizowanym w strefie “Spotkania
i Dania” na II piętrze Galerii Młociny. Punkt czynny jest w dniach 7- 17 września 2020 roku w godz. 12:00 –
20:00 (z wyłączeniem niedzieli niehandlowej 13 września 2020 roku).
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4.

Każdy dowód zakupu może zostać zgłoszony do akcji tylko jeden raz, a jedna osoba może odebrać
maksymalnie 2 vouchery lub 2 bilety do kina. Na sumę 100 zł brutto uprawniającą do wzięcia udziału w akcji
mogą składać się maksymalnie dwa paragony. W sytuacji, gdy Uczestnik zgłasza jeden paragon na kwotę np.
550zł brutto, paragon jest traktowany jako jedna możliwość wymiany go na voucher. Nie ma możliwości
odebrania kilku voucherów za jeden paragon, na którym kwota przekroczyła wielokrotność kwoty 100 zł brutto.
Przedstawione przez Uczestników dowody zakupu zostaną opieczętowane.

5.

Uczestnik po okazaniu i zweryfikowaniu przez pracownika Punktu kwalifikujących się do Akcji prosprzedażowej
dowodów zakupu oraz zasad opisanych w art. III pkt. 1-4. może odebrać jeden voucher na kwotę 20 zł do
wykorzystania w oznaczonych logo akcji lokalach gastronomicznych lub jeden bilet do Multikina
zlokalizowanego na terenie Galerii Młociny.

6.

Łączna ilość voucherów do lokali gastronomicznych do wydania w ciągu 10 dni akcji prosprzedażowej wynosi
1000 sztuk tj. 100 sztuk każdego dnia. Voucher jest ważny do 30 września 2020 roku.

7.

Łączna ilość biletów do Multikina do wydania w ciągu 10 dni akcji prosprzedażowej wynosi 800 sztuk tj. 80
sztuk każdego dnia. Bilet jest ważny do dnia 31 grudnia 2020 roku. Bilety można wykorzystać wyłącznie w
Multikinie w Galerii Młociny od poniedziałku do czwartku.

8.

Vouchery niewydane danego dnia powiększają pulę voucherów dnia następnego. Vouchery niewydane w
podanych terminach w całym okresie trwania akcji prosprzedażowej pozostają do dyspozycji Organizatora.

9.

Vouchery nie łączą się.

10. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
11. Voucher nie podlega wypłacie niezrealizowanej części vouchera w gotówce.
12. Zasady funkcjonowania akcji pro sprzedażowej:
a) Po dokonaniu zakupów na minimalna kwotę 100 zł uczestnik zgłasza się do specjalnie oznaczonego Punktu
na II piętrze Galerii Młociny
b) Minimalny wiek Uczestnika pozwalający na udział w akcji - 18 lat
c) Uczestnik okazuje pracownikowi Punktu paragon uprawniający do odebrania vouchera lub biletu
d) Po weryfikacji paragonu zostaje on opieczętowany przez pracownika Punktu, a następnie Uczestnikowi
zostaje przekazany voucher lub bilet do kina
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji Galerii Młociny (ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01943 Warszawa), w Punkcie Info oraz na stronie internetowej: www.galeriamlociny.pl.

2.

Wszelkie reklamacje dotyczące akcji pro sprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zakończenia akcji. Nadsyłanie zgłoszeń/reklamacji musi nastąpić
najpóźniej do dnia 05.10.2020 r. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od
daty otrzymania pisma składającego reklamację.

3.

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania akcji pro sprzedażowej.

4.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej akcji pro sprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo i
miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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