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REGULAMIN AKCJI „ZAKUPY DLA SENIORA“ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji Zakupy dla Seniora jest Berea Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 NIP: 527-286-59-

02 (dalej „Organizator”) 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Zakupy dla Seniora. 

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

 

II. CZAS TRWANIA AKCJI ZAKUPY DLA SENIORA 

1. Akcja Zakupy dla Seniora rozpoczyna się w dniu 25.03.2021 r. o godz. 9:00, a kończy w dniu 29.03.2021 r. o 

godz. 15.00. (z wyłączeniem soboty 27.03.2021 oraz niedzieli 28.03.2021) 

 

III. UCZESTNICY AKCJI ZAKUPY DLA SENIORA 

1. W Akcji Zakupy dla Seniora może wziąć udział każdy senior z obszaru zaznaczonego na mapie widniejącej na 

plakacie umieszczonym na końcu tego regulaminu tj. z ulicy Kasprowicza, Sokratesa, Nocznickiego, 

Wólczyńskiej, Wóycickiego, Marymonckiej, Al. gen. Marii Witek oraz Al. W. Reymonta. 

2. Za seniora uznaje się osobę powyżej 60 roku życia.  

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI ZAKUPY DLA SENIORA 

1. Aby wziąć udział w Akcji Zakupy dla Seniora należy w dniach 25, 26 oraz 29 marca 2021 r. od godziny 9:00 

do godziny 11:00 zadzwonić pod numer +48 885 987 194 i zgłosić chęć skorzystania z możliwości dostawy 

zakupów przez Organizatora.  

2. Przez dostawę zakupów rozumie się zakup towarów dokonany w formie płatności gotówką, którą Organizator 

otrzyma od seniora wraz z listą zakupów.  

3. Po skończeniu przyjmowania zgłoszeń tj. po godzinie 11:00 Organizator odwiedzi seniorów w celu odebrania 

pieniędzy oraz listy zakupów, które dostarczy seniorom tego samego dnia w godzinach 13:00-15:00. 

4. Organizator po zrealizowaniu zakupów dostarczy je seniorom pod wskazany adres wraz z paragonami oraz 

resztą pieniędzy, które nie zostaną wykorzystane.  

5. Organizator zastrzega sobie, że będzie w stanie przyjąć zamówienia od określonej ilości seniorów, których 

liczba nie powinna przekroczyć 10 osób dziennie.  

6. Kwota przekazana na zakupy, jak również kwota reszty, która zostanie zwrócona seniorowi zostanie 

pokwitowana przez obie strony na specjalnym druku. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Akcji Zakupy dla Seniora, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

2. Regulamin dostępny jest w Sekretariacie Biura Dyrekcji Galerii Młociny (ul. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01-

943 Warszawa) oraz na stronie internetowej: www.galeriamlociny.pl.  

http://www.galeriamlociny.pl/
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3. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji 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 3 

kwietnia 2021 r. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisma składającego reklamację. 

4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania akcji, a także do skrócenia 

akcji.  

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej akcji Zakupy dla seniora będą rozpoznawane przez rzeczowo i 

miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 


