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Toruń, 21.08.2017 r. 
 
 
 

Regulamin 
akcji promocyjnej „Jazda do szkoły” 

 
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Jazda do szkoły” (dalej: Promocja). 
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Alfa Centrum, ul. Chełmińska 4, 87-300 Grudziądz (dalej: Centrum).  
3. Organizatorem Promocji jest Alia PR & Marketing s.c., D. Gładkowska, W. Wawrzkiewicz, ul. Polna 107, 87-100 

Toruń na zlecenie  „GT-JWK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, ul. 
Kielecka 5 lok. 40, 81-303 Gdynia. 

4. Promocja rozpocznie się w dniu 2.09.2017 roku o godzinie 12.00 i potrwa do wyczerpania zapasów.  
5. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą 
wziąć udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna. Wykluczone jest uczestniczenie w Promocji jako 
przedsiębiorca. 

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy zarządcy Centrum, najemcy lokali w Centrum lub ich pracownicy ani 
inne podmioty, lub ich pracownicy, biorące bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Promocji. 

7. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator. 
 
Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum i zachowają 
oryginalny paragon. Promocja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów 
alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub 
gry na automatach i transakcji kantorowych oraz za zrealizowane opłaty rachunków. 

2. Uczestnikiem Promocji zostaje osoba, która przedstawi Organizatorowi paragon na kwotę co najmniej 200 złotych 
(dalej: Uczestnik). Można sumować maksymalnie 2 paragony. Za zakupy udokumentowane na jednym lub dwóch 
paragonach Uczestnik odbiera nagrodę gwarantowaną. 

3. Odbiór nagród gwarantowanych mieści się w Punkcie Informacyjnym Centrum Handlowego Alfa. Odbiór nagrody 
należy potwierdzić podpisem na protokole odbioru. 

4. W Promocji można wziąć udział wielokrotnie, o ile każdorazowo spełni się warunki Promocji. Organizator 
ostempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z Promocji. 

5. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie 
nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej 
jednak niż do 10 dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu. 

 
Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W ramach Promocji przyznawane są następujące nagrody gwarantowane: szkolny piórnik z wyposażeniem o 
wartości 34,00 zł każdy. 

2. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 150 sztuk.  
3. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, 

że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt. 2, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie 
kryteria. Nagrody niewygrane lub nieodebrane pozostają do dyspozycji właściciela Centrum. 

4. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w 
zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

5. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, 
iż jej stan nie budzi zastrzeżeń. 

 
 
Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.alfacentrum.com.pl, a w okresie trwania Promocji również w 
Punkcie Informacyjnym Centrum Handlowego Alfa  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy. 
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. 
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