
REGULAMIN PROMOCJI „Dzień Babci i Dziadka  - kawa i ciastka dla Seniora”  

1. Partnerem promocji pod nazwą „Dzień Babci i Dziadka - kawa i ciastka dla Seniora” zwana 

dalej „Promocją” 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 m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 567867, kapitał zakładowy 

5.000,00 zł (dalej „Partner”) – właściciel Centrum Handlowego Pasaż Świętokrzyski, 25-636 

Kielce, ul. Massalskiego 3 (dalej „Centrum Handlowe”).  

2. Organizatorem Promocji 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. Promocja organizowana jest na terenie Centrum Handlowego. 

4. Promocja trwa od 21 stycznia 2017 roku do dnia 22 stycznia 2017 roku. 

5. Uczestnikiem Promocji na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba 

fizyczna która ukończyła 60 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która  

w dniu 21 stycznia 2017 roku zgłosi się do Hostessy w Centrum Handlowym – w celu 

otrzymania zaproszenia, o którym mowa w pkt.6 Regulaminu („Uczestnik”). Zaproszenia 

wydawane są wyłącznie w dniu 21 stycznia 2017 roku, z zastrzeżeniem pkt. 10 Regulaminu, 

w godzinach od 13:00 do 18:00. 

6. Zaproszenie upoważnia do jednorazowego odbioru przez Uczestnika w Cukierni Sowa 

znajdującej się w Centrum Handlowym: kawy i kruchych ciasteczek (2 lub 3 w zależności 

od rodzaju). Przy odbiorze kawy i ciasteczek Uczestnik jest zobowiązany przekazać 

Zaproszenie pracownikowi Cukierni Sowa. 

7. Zaproszenia mogą być realizowane w terminie od dnia 21 stycznia 2017 roku do dnia 22 

stycznia 2017 roku w Cukierni Sowa znajdującej się w Centrum Handlowym w godzinach 

otwarcia tego lokalu. Po upływie wyżej wskazanego terminu - Zaproszeń nie można 

realizować. 

8. Każdy z Uczestników uprawniony jest do otrzymania wyłącznie jednego Zaproszenia. 

9. Za otrzymane Zaproszenia nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

10. Pula Zaproszeń w Promocji wynosi 250 szt. Po wyczerpaniu puli, o której mowa w zdaniu 

poprzednim wydawanie Zaproszeń nie jest możliwe.  

11. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji określonej niniejszym Regulaminem mogą być 

zgłaszane przez Uczestników na piśmie i wysłane na adres Organizatora: ul. Rzeczna 2,  

28-305 Sobków z dopiskiem „Dzień Babci i Dziadka - kawa i ciastka dla Seniora”. 

12. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie 

mu odpowiedzi tj. np.: imię i nazwisko Uczestnika; w przypadku wyboru poczty tradycyjnej 

jako formy kontaktu  

(a) adres zamieszkania lub pobytu;  

(b) w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu -adres poczty elektronicznej; 

(c) miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej 

uzasadnieniem oraz treść żądania; 

(d) numer telefonu.  

13.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 14 dni  

od dnia jej złożenia zgodnie z wymaganiami Regulaminu.  

14. Regulamin jest dostępny na stronie Partnera www.pasaz-swietokrzyski.pl oraz w Punkcie 

Informacyjnym w Centrum Handlowym.  

15. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty 

odpowiadającej wartości Zaproszenia. 

16. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. 

Za treść materiałów reklamacyjno-promocyjnych odpowiada Organizator. 

17. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 



18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera Promocji  

i ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Postanowienie powyższe 

stosuje się odpowiednio do pracowników Cukierni Sowa i ich rodzin. 

19. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy  

od przypadku; w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami). 

 

 


