
REGULAMIN AKCJI 

„Bezpłatne pakowanie prezentów” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod 

nazwą „Bezpłatne pakowanie prezentów” (dalej: „Akcja Promocyjna”). 

 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Szumi Events & Promotion Robert Miernik z siedzibą 

w Sobkowie, ul. Rzeczna 2, 28-305 Sobków, z biurem w Kielcach przy ul. Aleja na Stadion 50, o 

numerze NIP PL 6561007706, Regon 260120553, dalej „Organizator”.  

 

3. Partnerem Akcji Promocyjnej  jest Spółka pod firmą Wanship sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Piotrkowskiej 249/251, 90-456 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000567867, kapitał zakładowy 5.050,00 zł (dalej „Partner”) – właściciel 

Centrum Handlowego Pasaż Świętokrzyski, 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 3 (dalej „Centrum 

Handlowe”).  

 

4. Akcja Promocyjna odbywa się wyłącznie na terenie Centrum Handlowego Pasaż Świętokrzyski, 

25-636 Kielce, ul. Massalskiego 3, w dniach 20 - 23 grudnia 2017r. w godzinach od 14:00 do 20:00. 

 

§ 2 

ZASADY OGÓLNE PRZEPROWADZENIA AKCJI 

 

1. Akcja Promocyjna skierowana jest do osób będących klientami Centrum Handlowego (dalej: 

„Uczestnik”). Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która dokonała 

zakupu produktów w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Centrum 

Handlowego Pasaż Świętokrzyski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

Cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.). 

 

2. Uczestnik, który dokonał zakupu produktów w punktach, o których mowa w ust. 1 powyżej,  będący 

w posiadaniu dokument(ów) potwierdzającego(ych) dokonanie zakupu/ów w Centrum Handlowym 

Pasaż Świętokrzyski (paragon lub faktura), jest uprawniony do skorzystania  

z bezpłatnego, jednorazowego zapakowania w formie prezentu produktu/ów zakupionych  

w Centrum Handlowym Pasaż Świętokrzyski w dniach od 1 do 23 grudnia 2017r. Zapakowaniu na 

prezent podlega wyłącznie ten produkt, który jest wskazany na dokumencie potwierdzającym 

zakup/y, dokonane w ww. terminie. 

 

3. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest zobowiązany w dniach 20 - 23 grudnia 

2017r., w godzinach od 14:00 do 20:00, zgłosić się do punktu obsługi Akcji Promocyjnej  

w Centrum Handlowym Pasaż Świętokrzyski. Zakup/y zostaną opakowane, jeżeli Klient przedstawi 

w punkcie obsługi Akcji promocyjnej oryginalny dokument(y) potwierdzający zakup produktu/ów 

(paragon lub fakturę), o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu. 

 

4. Jednorazowo Klient może zapakować maksymalnie cztery prezenty. 

 

5. Hostessa (lub inna osoba pakująca) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia 

prezentów. 

 



6. Wykorzystane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu zostaną oznaczone przez Hostessę 

pieczątką i nie mogą zostać ponownie wykorzystane w ramach Akcji Promocyjnej „Bezpłatne 

Pakowanie Prezentów”. 

 

7. Akcja Promocyjna dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów 

alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 marca 2016r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.), wyrobów alkoholowych  

i tytoniowych, leków na receptę oraz wydatków na kupony loteryjne i transakcji kantorowych. 

 

8. Dowody zakupu zniszczone, uszkodzone lub nie czytelne nie mogą być podstawą rejestracji  

w  niniejszej Akcji Promocyjnej.  

 

9. W przypadku podejrzenia, że dokumenty dotyczące zakupu/ów, których Klient faktycznie nie 

dokonał lub zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności zostały 

skradzione lub podrobione, Hostessa ma prawo odmówić Klientowi zapakowania produktu/ów na 

prezent. 

 

10. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba fizyczna, która: 

a. jest właścicielem sklepów, punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie 

Pasażu Świętokrzyskiego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział  

w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji w tym agencji reklamowych, eventowych  

i firm pracujących na zlecenie Organizatora promocji. 

b. jest pracownikiem firmy zarządzającej Pasażem Świętokrzyskim. Ewentualne wątpliwości  

w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator. 

 

 

§ 3 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Uczestnicy powinni 

zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Promocji i w ciągu 7 dni od zakończenia Akcji 

Promocyjnej tj. do 30 grudnia 2017 roku. 

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Zgłaszającego, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji. 

4. Reklamacje powinny być przesyłane na adres mailowy: szumi@szumi.pl 

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę 

jej Uczestnika na warunki Akcji Promocyjnej określone niniejszym Regulaminem. 

 

2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Punkcie Informacji na terenie Pasażu Świętokrzyskiego w 

terminie do dnia 30 grudnia 2017 roku 

 

mailto:szumi@szumi.pl


3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych 

powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania odwołania lub przedłużenia Akcji 

Promocyjnej. Ewentualne zmiany do Regulaminu zostaną opublikowane nie później niż w dacie ich 

wprowadzenia. 

 

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny.  

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania zobowiązań z Promocją będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora 

 

 

 

 

 

 


