
                                                                                                               

 

 
 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO WAKACYJNYCH PODRÓŻY PO 
EUROPIE 2016 

 
 

1. Wakacyjne Podróże po Europie, to cykl imprez promocyjnych organizowanych w 
Centrum Handlowym Alfa w Grudziądzu odbywających się w lipcu i sierpniu 2016r. 

2. Organizatorem akcji jest firma A EM IMPREZY Artur Mołczanowski ul. Czeremchowa 10 
62-052 Komorniki. 

3. Imprezy skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich 
rodziców. 

4. Każde dziecko uczestniczące w imprezie ma prawo do otrzymania Paszportu Podróżnika 
dostępnego u animatora prowadzącego imprezę. 

5. Dzieci posiadające paszport Małego Podróżnika zbierają w paszportach pieczątki. Za 
udział w każdej imprezie dziecko otrzymuje jedną pieczątkę. 

6. Na podstawie zebranych pieczątek dzieci otrzymują nagrody na imprezie na której okażą 
paszport z wymaganą liczbą pieczątek: 
-za jedną pieczątkę prezent do wyboru z dostępnych na imprezie: kolorowanka, kredki, 

pisaki 
-za dwie i trzy pieczątki prezent do wyboru z dostępnych na imprezie: piłeczka (mix), 

wiaderka do piasku, łopatki, grabki, czapeczka, skakanka, bumerang  
- za cztery lub pięć pieczątek prezent do wyboru z dostępnych na imprezie: gra 

planszowa, książka. 
7. Do odbioru nagrody upoważniają pieczątki zebrane w jednym paszporcie. 
8. Jedna osoba ma prawo do odbioru jednej nagrody podczas jednej imprezy. Odbiór 

nagrody za jedną, dwie i trzy pieczątki, nie wyklucza odbioru przez dziecko kolejnej 
nagrody za cztery lub pięć pieczątek. 

9. Liczba nagród jest ograniczona, w związku z czym w przypadku wyczerpania puli nagród, 
Organizator ma prawo do przyznania innej nagrody. 

10. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora do 14 
dni od daty zakończenia imprezy. 

11. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji. 
12. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o 

podjętej decyzji. 
13. Rodzic wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku dziecka w materiałach 

będących relacjami z akcji do celów dalszej promocji  imprezy. Materiały będą 
publikowane w mediach ogólnodostępnych tj lokalna prasa, dzienniki, portale regionalne, 
rodzinne i dziecięce, radio lokalne i dziecięce stacje oraz inne. 

 
 
 
Komorniki 23.06.2016 

 
 
 
 


