
 

REGULAMIN 

Akcja Karta podarunkowa z bombką 

 

 

§ 1 INFORMACJA O AKCJI 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji Karta podarunkowa z bombką 

2. Organizatorem Akcji jest agencja FLOW PR KAMILA BELCZYK-PANKÓW, ul. Przechodnia 4/318, 

20-003 Lublin 

3. Akcja będzie trwać w dniach 15-31.12.2021 w godzinach 9:00 – 21:00. 

 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

 

1. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które zakupiły kartę podarunkową za 200 zł w 

terminie 15-31.12.2021 

3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego 

Regulaminu (dalej „Uczestnik”). 

4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny 

 

 

§ 3 ZASADY AKCJI 

 

1. W Akcji promocyjnej karty podarunkowej z bombką mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania 

dokonają zakupu karty podarunkowej Felicity na kwotę nie mniejszą niż 200 zł brutto  

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest: 

a) zakup karty podarunkowej o minimalnej wartości 200 zł brutto w Info Punkcie Felicity 

2. Nagrody będą wydawane przez pracowników Punktu Info Felicity, w imieniu organizatora akcji agencji 
FLOW PR 
 
3. Info Punkt będzie czynny w godzinach otwarcia FELICITY (9:00-21:00). 

4. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, dostępnym w 

siedzibie Organizatora, na stanowisku Akcji, oraz w Administracji Centrum Handlowego. 

5. Każda osoba, która spełni powyższe wymagania jest uprawniona do wzięcia udziału 

w Akcji i odebrania nagrody (bombki ręcznie malowanej). 

6. Limit odebranych nagród przypadający na jedną osobę w czasie trwania Akcji to jedna nagroda. 

7. Jeden paragon fiskalny za kartę podarunkową uprawnia do jednorazowego odbioru jednej nagrody w Akcji. 

8. W akcji biorą udział paragony fiskalne za kartę podarunkową, wydane wyłącznie podczas akcji w dniach 

15-31.12.2021 roku. 



9. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w § 2, ust. 4. 

10. Akcja dotyczy kart podarunkowych zakupionych 15-31.12.2021 

11. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z 

Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia 

społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie 

niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp.  

W przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań – 

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji. 

 

§ 4 NAGRODY W AKCJI 

 

1. Nagrodami akcji są ręcznie malowane bombki  

2. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi 

Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej ust. 1 

powyżej nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. 

3. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. 

Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub 

rzeczowego. 

4. Nagrody nie rozdane pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w 

niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach 

reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

 

2. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady 

Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie. 


