REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KOLEJ NA ZAKUPY” CH AVENIDA POZNAŃ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „KOLEJ NA ZAKUPY” zwanej dalej „Akcją
Promocyjną” określa zakres praw i oobowiązków Uczestników Akcji Promocyjnej zwanych dalej
„Uczestnikami”.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul.
Kordeckiego 47, 60-144 o numerze NIP: 7811808030 („Organizator”), a zleceniodawcą organizacji
Akcji Promocyjnej jest Redrock Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
przy ul. Przeskok 2, kod: 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego dla M.St. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000467887, posiadającą numer NIP: 5272696343,
reprezentowany przez ECE Projektmanagement Polska Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2,
kod: 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. St.
Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000022645 („Zleceniodawca”).
3. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest na terenie CH Avenida Poznań, zlokalizowanego w
Poznaniu przy ul. Matyi 2, zwanego dalej „Galerią”.
4. Akcja Promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „KOLEJ NA ZAKUPY”.
5. Akcja Promocyjna trwa w dniach 26.02 - 02.03.2019 r. w godzinach 14:00-19:00.
6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165). Organizator jest
składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Prowadzona
Akcja Promocyjna pozbawiona jest jakichkolwiek elementów losowości i przypadkowości w
uzyskiwaniu prawa do nabycia nagród, które uzależnione jest od spełnienia warunków, o których
mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
7. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
8. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w
celach związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej, w szczególności w celu wydania
Nagrody oraz czynności reklamacyjnych i nie będą przetwarzane do innych celów.
Administratorem danych osobowych będzie Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul. Kordeckiego 47, 60-144 . Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych

wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz
postanowień Regulaminu Akcji. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej posiada
prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, sprostowania oraz żądania
usunięcia. Dane te są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa oraz REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Kolej na Zakupy” CH AVENIDA
POZNAŃ, a jej zakończeniu zostaną usunięte. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych będzie zawarte na dokumencie potwierdzającym odbiór nagrody przez
Uczestnika Akcji Promocyjnej.
§2
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, będąca jednocześnie konsumentem
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej są łącznie:
a. dokonanie zakupu o wartośći 100,00 zł brutto udokumentowanego paragonem fiskalnym
(maksymalnie 2-ma) w punkcie handlowym lub usługowym na terenie CH Avenida Poznań (z
wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt 3 poniżej). Zakupy muszą być dokonane w dniach od
26.02.2019 r. (od godziny 9:00) do 02.03.2019 r. (do godziny 18:00). W Akcji Promocyjnej nie biorą
udziału zakupy udokumentowane fakturą VAT;
b. zgłoszenie się do Hostessy stacjonującej w Punkcie Akcji Promocyjnej (zlokalizowanym przy
fontannie na poziomie „1” na terenie CH Avenida Poznań) w dniach od 26.02.2019 r. do
02.03.2019 r. w godzinach 14:00 – 19:00 i okazanie paragonu potwierdzającego dokonanie
zakupu o wartości co najmniej 100,00 zł brutto, z uwzględnieniem postanowień pkt. 3 poniżej.
Paragon zostanie zgłoszony (zarejestrowany i ostemplowany) poprzez zaprotokołowanie przez
Hostessę;
3. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są paragony fiskalne z banków, paragony fiskalne dotyczące
zakupu leków na receptę, wyrobów tytoniowych oraz paragony fiskalne za zakup napojów
alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). Jeżeli na paragonie fiskalnym widnieje
zakup napoju alkoholowego, leku wydawanego na receptę, wyrobu tytoniowego Hostessa odejmie
wartość ww. zakupu od kwoty na paragonie. Jeżeli paragon lub paragony nadal spełniają warunki
opisane powyżej to posiadacz paragonów może wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

4. Paragony fiskalne zgłoszone w Akcji Promocyjnej nie mogą być wykorzystywane ponownie w
celu rejestracji w Akcji Promocyjnej.
5. Po zarejestrowaniu i ostemplowaniu paragonu fiskalnego przez Hostessę i przekazaniu znaku, o
którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzymuje Nagrodę, o ile spełnia
inne warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej określone w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej maksymalnie 1 raz dziennie, co oznacza, że
jedna i ta sama osoba, może odebrać maksymalnie 1 Nagrodę jednego dnia, przy czym wszystkie
paragony zgłoszone do akcji muszą być zgodne z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
7. Hostessa będzie wydawać Nagrody w dniach 26.02 - 02.03.2019 r., w godzinach 14:00-19:00 w
Punkcie Akcji Promocyjnej, znajdującym się na poziomie I przy fontannie. O odbiorze Nagrody
decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Nagrodami w akcji promocyjnej są Vouchery na bilety Kolei Wielkopolskich o wartości 100,00 zł
brutto ( dwa Vouchery po 50,00 zł brutto każdy ),ważne do dnia 30.06.2019 r. od ich wydania, do
zrealizowania wyłącznie w kasie Dworca Letniego ( ul. Dworcowa 1, Poznań ) Każdy Voucher
posiada unikalny QR kod i jest zarejestrowany w systemie biletowym Kolei Wielkopolskich. Każdy
Voucher może być użyty wyłącznie jeden raz.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Przy zakupie biletu
kolejowego za pomocą vouchera nie wydaje się reszty, a ewentualną różnicę w cenie należy
dopłacić.
10. Łączna ilość Nagród na czas trwania Akcji Promocyjnej to 350 sztuk voucherów o wartości
100,00 zł brutto, przy czym pula dzienna wynosi 70 sztuk voucherów. Nagrody są wydawane
Uczestnikom każdego dnia w trakcie trwania Akcji Promocyjnej do wyczerpania dziennej puli.
11. W przypadku, gdy pula Nagród z danego dnia nie zostanie wydana w danym dniu, przechodzi
ona na dzień następny. Wówczas następnego dnia wydawana jest pula podstawowa + pula, która
została z dnia poprzedniego.
12. Wielokrotność kwoty 100,00 zł na paragonie fiskalnym nie upoważnia Uczestnika do odbioru
więcej niż jednej Nagrody.
13.Raz użyty w Akcji Promocyjnej paragon fiskalny, nie może być w niej ponownie zarejestrowany
(nawet jeśli na paragonie lub paragonach znajduje się kwota stanowiąca wielokrotność kwoty
100,00 zł brutto.

14. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby związane z
Organizatorem umową cywilnoprawną, a także członkowie rodzin ww. osób (małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo) oraz pracownicy ECE Projektmanagement Polska z o.o. (zarządca obiektu) ,
osoby świadczące usługi dla Zarządcy Obiektu - CH Avenida Poznań i osoby związane z CH
Avenida Poznań umowami cywilnoprawnymi, .
15. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
16. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach organizowanej Akcji
Promocyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.). W przypadkach, gdy przepisy wymagają, by od
dochodu osiągniętego w związku z uzyskaniem nagrody odprowadzony został podatek
dochodowy, stanowiący 10% wartości nagrody, wartość ta zostanie odprowadzona przez
Fundatora jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41 ust. 7
ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych, a Uczestnik Konkursu nie będzie

zobowiązany wpłacać kwoty podatku. Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi
wszelkie dane niezbędne do wypełnienia obowiązku podatnika.
§3
WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I LISTA NAGRODZONYCH OSÓB
Zgłoszenia Uczestników będą weryfikowane przez Hostessę, która oceniać będzie spełnienie
przez Uczestnika Akcji Promocyjnej warunków podmiotowych i przedmiotowych określonych w
niniejszym Regulaminie, uprawniających Uczestnika Akcji Promocyjnej do otrzymania Nagrody,
zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
§4
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje w formie elektronicznej mogą być zgłaszane do dnia 09.03.2019 r. na adres e- mail
Organizatora, tj. kontakt@expansja.pl
2. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z 2 osób: jednego przedstawiciela Organizatora
oraz jednego przedstawiciela Zleceniodawcy.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej w terminie
określonym w ust. 1 powyżej, posiadające dane takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy, numer
telefonu oraz opis faktyczny i uzasadnienie podstaw reklamacji.
4. Zawiadomienie dla reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego pisemnej reklamacji zostanie
przesłane na podany adres e-mail nie później niż do dnia 23.03.2019 r.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Akcji
Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do c zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany do regulaminu
zostaną opublikowane nie później niż w dacie ich wprowadzenia.
3. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punkcie Akcji Promocyjnej w terminie
26.02-02.03.2019 r. w godzinach trwania akcji promocyjnej.

