
 
 
 

REGULAMIN AKCJI „KAWA” W GALERII MŁOCINY 
 
 
1. DEFINICJE 

1.1. Galeria – oznacza Galerię Młociny, ul.  Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 Warszawa; 

1.2. Akcja – oznacza niniejszą akcję promocyjną organizowaną przez Organizatora w dniach 20 
marca 2023 r. – 5 kwietnia 2023 r., na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem; 

1.3. Kawiarna Partnerska – oznacza znajdującą się na terenie Galerii kawiarnię umożliwiającą 
Uczestnikom realizację Vouchera na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
Kawiarnie Partnerskie to: Green Café Nero, Gorąco Polecam, A. Blikle.  

1.4. Organizator  - oznacza Agatę Wodyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
Financial Solutions Agata Wodyńska, posiadającą numer REGON: 146723886, adres: ul. 
Głębocka 56A lok 20, 03-287 Warszawa, NIP: 5252142713; 

1.5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; 

1.6. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pełnoletniąi posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, będącą konsumentem w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego; 

1.7. Voucher – oznacza przekazany przez Organizatora lub wskazaną przez niego osobę voucher 
uprawniający Uczestnika do odbioru kawy możliwy do realizacji w jednej z Kawiarni 
Partnerskich na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

2. AKCJA 

2.1. Akcja organizowana jest na terenie Warszawy i polega na rozdawaniu potencjalnym 
Uczestnikiem Voucherów. Jednorazowo Uczestnik może uzyskać do dwóch Voucherów. 

2.2. Uczestnik posiadający Voucher jest uprawniony do jego wymiany na darmową kawę (czarną 
lub z mlekiem) w wielkości określonej przez Kawiarnię Partnerską. 

2.3. Vouchery można wymienić na kawę w jednej z Kawiarni Partnerskiej w dniach od poniedziałku 
do środy w przedziale pomiędzy 20 marca a 5 kwietnia 2023 r. w następujących godzinach: 

2.3.1. A. Blikle – 10:00 – 13:00; 

2.3.2. Gorąco Polecam, Café Nero – 8:00 – 13:00. 

2.4. Jeden Voucher uprawnia Uczestnika do otrzymania jednej kawy na warunkach określonych 
niniejszym Regulaminem. Vouchery nie podlegają wymianie na inne towary lub usługi. Ilość 
Voucherów jest limitowana. 
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2.5. Udziału w Akcji nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora, a także ich 
małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku 
przysposobienia lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym 
pożyciu. Przez pracowników należy rozumieć zarówno osoby zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę, jak i osoby współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

2.6. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 

2.7. Wszelkie wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie rozstrzyga Organizator lub 
wyznaczona przez niego osoba, która posiada uprawnienie do wykluczenia danego Uczestnika 
Akcji w przypadkach naruszania przez Uczestnika Regulaminu, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. 

2.8. Wymiana Vouchera oznacza zgodę Uczestnika na udział w Akcji i jest równoznaczna z 
zapoznaniem się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści. Poprzez akceptację niniejszego 
Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

2.9.   Akcja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 888). 

2.10. Regulamin Akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 888).\ 

2.11. Każdy z Uczestników jest obowiązany do wypełnienia ewentualnie ciążących na nim 
obowiązków podatkowych związanych z udziałem w Akcji we własnym zakresie.  
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3. REKLAMACJE 

3.1. Uczestnik ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji.  

3.2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej listem 
poleconym najpóźniej do 10 kwietnia 2023 r. za potwierdzeniem odbioru na adres 
Organizatora: z dopiskiem na kopercie „Kawa w Młocinach”. 

3.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, jego adres 
korespondencyjny, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji z jej uzasadnieniem, żądanie oraz, 
w miarę możliwości, uzasadnienie. 

3.4.  Reklamacje niespełniające warunków Regulaminu nie będą rozpatrywane.  

3.5. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to 
wysłanie Uczestnikowi zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

3.6.  Niezastosowanie się do wymagań Regulaminu względem reklamacji będzie podstawą 
odrzucenia reklamacji.  

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

4.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www Galerii galeriamlociny.pl, w siedzibie 
Organizatora, w punkcie informacyjnym Galerii. 

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, a także do zakończenia Akcji 
w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany zostaną udostępnione na stronie www 
Galerii galeriamlociny.pl. 

4.3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator.  

4.4. Ewentualne spory związane z Akcją rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca położenia 
Galerii. 

4.5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości Vouchera 
otrzymanego przez Uczestnika.  
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