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REGUALMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ “KUPUJESZ I MASZ – TO CIĘ ROZGRZEJE” W GALERII MŁOCINY  

  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie „Kupujesz i masz – To Cię rozgrzeje” (dalej: Promocja) 

jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-144) przy ul. Kordeckiego 47, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000287294 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-18-08-030, REGON: 

300653514, wysokość kapitału zakładowego: 1.100.000,00 zł (dalej: Organizator).  

2. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 2019 poz. 847 ze zmianami). 

4. Promocja urządzana jest na terenie Galerii Młociny, (dalej: „Galeria Młociny”), mieszczącego się przy ul. 

Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 Warszawa. 

 

§ 2. CZAS TRWANIA 

 

1. Promocja trwa od 25.10.2021 r. do 13.11.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród, przy 

czym reklamacje w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być składane zgodnie z §9 niniejszego 

Regulaminu.  

§ 3. DEFINICJE 

1. Punkt Handlowy – punkty handlowe i usługowe na terenie Galerii Młociny, biorących udział w Promocji.  

2. Sprzedaż Promocyjna - sprzedaż Produktów Promocyjnych w Punktach Handlowych, biorących udział w 

Promocji. Sprzedaż Promocyjna rozpoczyna się o godz. 10:00 w dniu 25.10.2021 r. a kończy o godz. 19:40 

w dniu 13.11.2021 r. o godzinie 19:40, z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 01.11.2021 r., 07.11.2021 r., 

11.11.2021 r. 

3. Produkt Promocyjny – towar lub usługa zakupiona w Punktach Handlowych w trakcie trwania Sprzedaży. 

Promocyjnej z wyłączeniem: 

1) produktów i usług kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;  

2) napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 1818); 
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3) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub 

rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2019, poz. 638); 

4) leków;  

5) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz 

dokonanych w dowolnym punkcie; 

6) transakcji dokonanych w punktach lotto i zakładach bukmacherskich; 

7) spłaty rat kredytu lub pożyczek regulowanych w punktach świadczących tego typu usługi; 

8) wpłat i wypłat bankomatowych; 

9) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018, poz. 2245) oraz 

przedmiotów służących do karmienia niemowląt; 

10) zakupu kart podarunkowych; 

11) transakcji związanych z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid; 

12) transakcji zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 1495).  

Z Promocji wyłączone są ̨ dowody zakupu z lokali: Biedronka, Enel-Med, Enel-Sport, Białe czy 

czerwone?, Boutique Konesera, Nalewak, IQOS, kantoru, mBank, Poczta Polska, Bank Millennium, 

Getin Noble, Coworking City Space, UPC, Apteka Europejska w Superpharm.  

 

4. Dowód Zakupu - to oryginał paragonu fiskalnego, wystawiony na osobę fizyczną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), który stanowi dowód dokonania zakupu Produktów 

Promocyjnych w terminie 25.10 - 13.11.2021 r.,  z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 01.11.2021 r., 

07.11.2021 r., 11.11.2021 r. w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:  

a) Dowód Zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt Handlowy, nie jest podrobiony lub 

sfałszowany. 

b) Dowód Zakupu nie jest uszkodzony, zniszczony, nieczytelny, tzn. nie budzi wątpliwości co do 

zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności Dowód zakupu promocyjnego nie 

jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też stanowi połączenia dwóch różnych 

Dowodów Zakupów; 

c) W przypadku, kiedy na okazanym przez Uczestnika Promocji Dowodzie/ Dowodach Zakupu, znajdą się 

towary lub usługi  wyłączone ze Sprzedaży Promocyjnej, pracownik Punktu Obsługi Promocji odlicza ich 

wartość.  

Organizator zastrzega, iż Dowód Zakupu należy zarejestrować wyłącznie w dniu dokonania zakupu. 

Po dniu dokonania zakupu nie można dokonać rejestracji Dowodu Zakupu. Wyjątek stanowią 

Dowody Zakupu nabyte w terminie 25.10.2021 r. - 12.11.2021 r.,  z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 
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01.11.2021 r., 07.11.2021 r., 11.11.2021 r. w godzinach pomiędzy godziną 20:00 a 22:00, których 

rejestracji można dokonać wyłącznie w kolejnym dniu następującym po dokonaniu zakupu. Każdy 

Dowód Zakupu zarejestrowany w Promocji zostanie opieczętowany przez hostessę. 

 

5. Data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu  powinna obejmować termin od dnia 25.10.2021 r. od 

godz. 10:00 do dnia 13.11. 2021 r. do godz. 19:40, z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 01.11.2021 r., 

07.11.2021 r., 11.11.2021 r. Organizator zastrzega, iż Dowód zakupu należy zarejestrować wyłącznie w 

dniu dokonania zakupu. Po dniu dokonania zakupu nie można dokonać rejestracji dowodu zakupu. 

  

6. Punkt Obsługi Promocji (dalej: POP) - stoisko umożliwiające rejestrację zgłoszenia (dalej: Zgłoszenie) do 

Promocji, zlokalizowane w Galerii Młociny, na poziomie + 1, przy schodach ruchomych, obok wejścia do 

sklepu Gagliardi. POP czynny jest w dniach 25.10 - 13.11.2021 r., z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 

01.11.2021 r., 07.11.2021 r., 11.11.2021 r. w godz. 12:00 – 20:00. 

 

7. Zakup Promocyjny - zakup Produktów Promocyjnych, uprawniający do udziału w Promocji, zakup 

dokonany w Punktach Handlowych podczas okresu Sprzedaży Promocyjnej na kwotę nie mniejszą niż 

100,00 zł (słownie: sto złoty zero groszy), udokumentowany maksymalnie dwoma Dowodami Zakupu w 

przypadku wyboru Nagrody rzeczowej (pełna lista w załączniku nr 1 do Regulaminu) lub 150,00 zł (słownie: 

sto pięćdziesiąt złoty zero groszy) brutto, udokumentowany maksymalnie dwoma Dowodami Zakupu, w 

przypadku wyboru Nagrody w postaci bonu (pełna lista w załączniku nr 1 do Regulaminu). Wielokrotność 

kwoty Zakupu promocyjnego nie uprawnia do odbioru więcej niż 1 Nagrody na 1 Zakup Promocyjny. 

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. „Uczestnikiem” może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca zdolność do 

czynności  prawnych, spełniająca  warunki uczestnictwa w Promocji, wskazane w niniejszym Regulaminie, 

zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu 

cywilnego dokonała Zakupu Promocyjnego w terminie od 25.10.2021 r. r. do 13.11.2021 r., z wyłączeniem 

dni: 31.10.2021 r., 01.11.2021 r., 07.11.2021 r., 11.11.2021 r. 

 

2. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

a) Dokonanie zakupu w Punktach handlowych potwierdzonego Dowodem Zakupu; 

b) Zachowanie Dowodu/Dowodów Zakupu;  

c) Rejestracja w Promocji w POP w dniach 25.10 – 13.11.2021 r., z wyłączeniem dni: 31.10.2021 r., 

01.11.2021 r., 07.11.2021 r., 11.11.2021 r. w  godzinach jego funkcjonowania. 
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Rejestracja polega na podaniu przez Uczestnika Promocji następujących danych: imię, nazwisko, numer 

telefonu lub adres e-mail, potwierdzeniu dobrowolnych, ale niezbędnych do udziału w Promocji zgód i 

oświadczeń: 

-  Oświadczenie o ukończeniu 18 lat ; 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Promocji oraz wydania Nagród w Promocji; 

- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Promocji oraz akceptacją jego warunków; 

- Oświadczenie o tym, że Uczestnik nie jest wyłączony z udziału w Promocji zgodnie z zapisem punktu 

4 ust.1 Regulaminu Promocji. 

Oświadczenia wskazane oraz wyrażenie zgód, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz konieczne 

do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania informacji o Nagrodzie. W Promocji można brać udział 

wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich oraz 

dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób fikcyjnych.  

- Zarejestrowanie u hostessy Zakupu Promocyjnego w dniu dokonania zakupu; 

- Wybranie Nagrody z puli dostępnych Nagród, w zależności od wysokości kwoty Zakupu Promocyjnego. 

3. W Promocji uczestniczą wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem. 

4. Uczestnik może posługiwać się wyłącznie jednym numerem telefonu lub jednym adresem e-mail. 

5. Dany numer telefonu lub adres e-mail jest traktowany w Promocji jako odrębny Uczestnik. 

Zarejestrowanie się do Promocji przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub 

adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Promocji przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem 

tego samego numeru telefonu stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą pozbawienia 

Uczestnika prawa do Nagrody. 

 

 § 5. NAGRODY  

 

1. W Promocji przewidziano 2 720 szt. Nagród, w tym 1 120  nagród rzeczowych oraz 1 600 Nagród w 

postaci bonów. Pełną listę Nagród wraz z harmonogramem ich wydawania stanowi załącznik nr 1 

Regulaminu. Dzienna Liczba Nagród jest ograniczona i określona jest w harmonogramie wydawania 

Nagród. Jeśli ilość wydanych Nagród w danym dniu będzie mniejsza niż ilość Nagród wskazana w 

harmonogramie wydawania Nagród, wówczas ilość niewydanych Nagród w danym dniu przechodzi do 

puli Nagród przewidzianych w kolejnym dniu, ale nie później niż do 13.11.2021 r. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na Nagrody innego rodzaju.  

3. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

4. Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019 poz.1387) z późn. zm.). 
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                      § 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD  

 

1. Nagrody przyznawane są do wyczerpania ilości przeznaczonych do Promocji. Nagrody wydawane są 

zgodnie z dziennym harmonogramem ich wydawania, wskazanym w załącznikiem nr 1 Regulaminu. 

2.  zgodnie z harmonogramem ich wydawania, wskazanym w załącznikiem nr 1 Regulaminu. 

Ilość  dostępnych Nagród  można sprawdzić u pracownika POP w czasie jego funkcjonowania. 

3. Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru max. dwóch Nagród w trakcie trwania Promocji.  

4. Nagrody  wydawane są bezpośrednio po rejestracji w Promocji i okazaniu właściwego 

Dowodu/Dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, których zakup upoważnił Uczestnika do udziału 

w Promocji. 

5. Nagrody wydawane są wyłącznie w dniach i w godzinach funkcjonowania POP, zgodnie z 

harmonogramem wydawania Nagród, zawartego w  załączniku nr 1 Regulaminu. 

6. Nagrody niewydane w Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora. 

7. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ekwiwalent finansowy. 

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych w ogólności jest BEREA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-133, 

przy al. Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000521802, NIP 

5272685902, REGON 146369670  (zwanym dalej: „Administratorem”), w stosunku do wszelkiego 

przetwarzania danych osobowych tj.: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, 

przechowywania, adaptowania, lub modyfikowania, pobierania, usuwania, niszczenia w zakresie 

organizowanej Promocji Administratorem pozostaje Organizator Promocji (dalej: „Procesor”).  

 

2.     Administrator danych osobowych informuje, że:  

a) pozyskane dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Promocji, tj. w 

celu rejestracji w Promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, 

ewentualnej procedury reklamacyjnej; 

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Promocji na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781). 
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Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane: 

PODMIOT DANE OSOBOWE CEL PODSTAWA OKRES RETENCJI* 

Uczestnik ,który 

odebrał nagrodę w 

Promocji 

 

• Imię i nazwisko 

• Numer telefonu 

• Adres e-mail 

Wydanie 

nagrody 

Realizacja obowiązku 

prawnego polegającego 

na celach podatkowych 

Czas wymagany  

Przepisami 

właściwych ustaw 

Uczestnik, który 

złożył reklamację 

• Imię i nazwisko 

• Numer telefonu 

• Adres e-mail  

• Adres 

korespondencyjny  

Rozpatrzenie 

reklamacji 

Uzasadniony interes 

Administratora w 

udzielaniu odpowiedzi 

na złożoną reklamację 

Czas niezbędny do 

obsługi reklamacji 

Uczestnik Promocji 

 

• Imię i nazwisko 

• Numer telefonu 

• Adres e-mail 

Uczestnictwo 

w Promocji 

Regulamin Promocji Czas wymagany  

Przepisami 

właściwych ustaw 

 

* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony 

przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora. 

3.     Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału 

w Promocji. 

4.     Administrator wskazane powyżej dane powierzy do przetwarzania Procesorowi na podstawie zawartej z 

nimi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Z Procesorem można skontaktować się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@expansja.pl. 

5. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG. 

6.   Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes 

Administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym 

czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Promocji, przy czym Uczestnik przed wycofaniem danych osobowych zobowiązany jest oddać wszystkie 

Nagrody odebrane w Promocji. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi 

mailto:kontakt@expansja.pl
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do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

7.   W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej 

Procesora: kontakt@expansja.pl oraz drogą pisemną na adres Administratora. 

8.  Dane Uczestników będą usuwane po zakończeniu Promocji, w najbliższym możliwym terminie 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9.  Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonej Promocji Uczestnikom 

przysługują następujące prawa:  

a)    prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania podanych danych osobowych; 

b)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; 

c)      prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych; 

d)   prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Procesora: Expansja 

Advertising Sp. z o.o., 60-144 Poznań, ul. Kordeckiego 47, adres e-mail: kontakt@expansja.pl; 

e)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w 

sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.  

 

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje są zgłaszane w terminie od 25.10.2021 r. dnia 26.11.2021 r. (decyduje data wpływu) na 

piśmie (listem poleconym) na adres:  Expansja Advertising Sp. z o.o., Poznań 60-144 Poznań, ul. 

Kordeckiego 47 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

kontakt@expansja.pl z dopiskiem – „Kupujesz i masz – To Cię rozgrzeje ” z podaniem imienia i nazwiska 

oraz adresu zamieszkania Uczestnika Promocji, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz 

treści żądania.                

2. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Promocji 

podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

3. Reklamacje rozpatruje Komisja. 

4. Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, ale nie później niż do 26.11.2021 r., włączając w to pisemne 

zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku, decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku 

mailto:kontakt@expansja.pl
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odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data nadania 

wiadomości e-mail. 

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Promocji jest dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w czasie jego funkcjonowania, na stronie 

www.galeriamlociny.pl oraz w siedzibie Organizatora Promocji od 25.10.2021 r. do 10.12.2021 r.  

Regulamin Promocji na pisemną prośbę Uczestnika Promocji zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną 

pocztą na wskazany przez niego adres. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy  obowiązującego 

prawa. 

 

ORGANIZATOR 
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Załącznik nr 1 

Lista Nagród: 

Nagrody rzeczowe: 

LISTA NAGRÓD RZECZOWYCH "KUPUJESZ I MASZ: To Cię Rozgrzeje" W GALERII MŁOCINY 

L.p. Partner Opis nagrody Ilość 

1 Czas na Herbatę 
Zestaw 1: herbata + eko zapinka 50 

Zestaw 2: herbata + eko zapinka 50 

2 Duka 

Kubek mix 2 wzorów 48 

Zestaw świeczek mix kolorów 48 

Zestaw: kubek + zaparzacz 48 

Kubek mix 2 wzorów ver.2 28 

3 EM Men's Accesories Skarpetki 100 

4 Empik Książka Katarzyna Bonda „Nikt nie musi wiedzieć” 20 

Książka Madeline Miller 'Pieśń o Achillesie" 20 

5 Jysk Koc polarowy 100 

6 Mensa Home Zestaw: filiżanka + łyżeczka 50 

7 Stara Mydlarnia 

Sól do kąpieli 350g 50 

Kawior do kąpieli 350 g 50 

Krem do rąk eco 75g 50 

Olejek dwufazowy do kąpieli 50 

8 Świat Książki Książka „Spacer po lesie. Kubusiowe lekcje uważności” 52 

9 Teletorium 
Powerbank 100 

Słuchawki 100 

10 The Body Shop Zestaw: krem do rąk + żel pod prysznic PUMPKIN 100 

11 Wittchen 

czapka 93-HF-003 1 

szal 89-7F-003-1 1 

nerka damska 91-4y-306-3 1 

nerka damska 91-4y-306-7 1 

nerka męska 92-3p-503-7 1 

nerka męska 92-3p-506-8 1 

 

 

Nagrody w postaci bonów: 

LISTA BONÓW W PROMOCJI "KUPUJESZ I MASZ: To Cię Rozgrzeje" W GALERII MŁOCINY 

Opis nagrody  
Ilość 

Bon o wartości 50 zł  
1600 
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Harmonogram wydawania Nagród w poszczególne dni: 

DZIENNA ILOŚĆ NAGRÓD 

Data Rodzaj nagrody Ilość 

25.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 12 

EMPIK książka 12 

JYSK koc polarowy 12 

25.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 11 

EMPIK książka 11 

JYSK koc polarowy 12 

26.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 13 

EMPIK książka 13 

JYSK koc polarowy 13 

26.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 13 

EMPIK książka 14 

JYSK koc polarowy 14 

27.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 12 

JYSK koc polarowy 12 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 12 

27.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bono wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 13 

JYSK koc polarowy 13 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 12 

28.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 14 

JYSK koc polarowy 13 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 13 

28.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

THE BODY SHOP zestaw kosmetyków 14 

JYSK koc polarowy 13 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 13 

29.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 6 

STARA MYDLARNIA sól do kąpieli 14 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 14 

29.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

ŚWIAT KSIĄŻKI książka 6 

STARA MYDLARNIA sól do kąpieli 15 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 15 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA sól do kąpieli 10 
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30.10.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 12 

DUKA kubek mix 1 12 

30.10.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA sól do kąpieli 11 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 13 

DUKA kubek mix 1 12 

02.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA kawior do kąpieli 12 

DUKA kubek mix 1 12 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 10 

02.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA kawior do kąpieli 13 

DUKA kubek mix 1 12 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 11 

03.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA kawior do kąpieli 12 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 12 

DUKA zestaw świeczek 10 

03.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

STARA MYDLARNIA kawior do kąpieli 13 

EM MEN'S ACCESORIES skarpetki 13 

DUKA zestaw świeczek 10 

04.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 10 

STARA MYDLARNIA krem do rąk 10 

DUKA zestaw świeczek 14 

04.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 11 

STARA MYDLARNIA krem do rąk 11 

DUKA zestaw świeczek 14 

05.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 10 

DUKA kubek + zaparzacz 10 

STARA MYDLARNIA krem do rąk 14 

05.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 10 

DUKA kubek + zaparzacz 11 

STARA MYDLARNIA krem do rąk 15 

06.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

WITTCHEN nerka damska 1 

WITTCHEN nerka męska 1 

DUKA kubek + zaparzacz 13 

TELETORIUM słuchawki 10 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 8 

Bon o wartości 50 zł 50 

WITTCHEN czapka 1 
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06.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

WITTCHEN szal 1 

WITTCHEN nerka damska 1 

WITTCHEN nerka męska 1 

DUKA kubek + zaparzacz 14 

TELETORIUM słuchawki 10 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 9 

08.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 14 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 12 

STARA MYDLARNIA olejek 13 

08.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM słuchawki 15 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 13 

STARA MYDLARNIA olejek 13 

09.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 19 

STARA MYDLARNIA olejek 12 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 4 

09.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 19 

STARA MYDLARNIA olejek 12 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 1 4 

10.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 14 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 2 12 

DUKA kubek mix 2 8 

10.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 4 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 2 13 

DUKA kubek mix 2 9 

12.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 17 

MENSA HOME filiżanka + łyżeczka 12 

DUKA kubek mix 2 5 

12.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

TELETORIUM powerbank 17 

MENSA HOME filiżanka + łyżeczka 13 

DUKA kubek mix 2 6 

13.11.2021 
w godz. 

12:00 -16:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

MENSA HOME filiżanka + łyżeczka 12 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 2 12 

TELETORIUM słuchawki 10 

13.11.2021 
w godz. 

16:00 -20:00 

Bon o wartości 50 zł 50 

MENSA HOME filiżanka + łyżeczka 13 

CZAS NA HERBATĘ zestaw 2 13 

TELETORIUM słuchawki 10 
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