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REGULAMIN 
sprzedaży promocyjnej „Karta idealna na lato” 

 
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej pod nazwą „Karta idealna na lato” (dalej: „Promocja”). 

2. Promocja przeprowadzona zostanie w Centrum Handlowym Felicity mieszczącym się przy ul. Wincentego Witosa 32, 

20-315 Lublin (dalej: „Centrum”). 

3. Organizatorem Promocji jest Kamila Kołodziej-Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KOKA EVENT 

Kamila Kołodziej-Nowicka” z siedzibą w Lublinie, ul. Kaczeńcowa 1/17, 20-543 Lublin, wpisaną do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7122861830 (dalej Organizator), pracująca na zlecenie Felicity Lublin 

Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228432, NIP: 

7122918820, kapitał zakładowy 50 200,00 zł, (dalej „Zleceniodawca”). 

4. Promocja rozpocznie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 i potrwa do dnia 26 czerwca 2022 roku do godziny 

21.00 (lub zakończy się we wcześniejszym terminie wynikającym z Regulaminu „Okres Trwania Promocji”). Udział 

w Promocji jest możliwy w godzinach pracy Centrum. 

5. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani 

grą, której wynik zależy od przypadku, a wartość żadnej z nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. 

6. W Promocji mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne, pełnoletnie, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego (tj. niedokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

7. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, Centrum, osoby korzystające 

z powierzchni użytkowej w Centrum na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne 

używanie) ani ich pracownicy i współpracownicy, ani inne podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą 

bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji. 

8. W Promocji nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 7 powyżej, tj. małżonek, małżonka, 

konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, 

przysposabiający, przysposobiony. 

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Promocji rozstrzyga Organizator. 

 

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI I WYDAWANIA NAGRÓD 

1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w okresie trwania Promocji dokonają w Punkcie Obsługi Promocji zakupu 

karty podarunkowej Felicity na kwotę co najmniej 250 zł. 

2. Za dokonanie zakupu karty podarunkowej Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę gwarantowaną.  

3. W Promocji można wziąć udział jeden raz w ciągu Promocji. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionej karty podarunkowej. 

5. Zakup karty podarunkowej na kwotę większą niż wskazana w cz. II pkt 1 nie uprawnia uczestnika do odebrania większej 

liczby nagród.  

6. Całkowita liczba nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 300 sztuk. Nagrody stanowią: 

Rodzaj nagrody: Liczba: 

torba plażowa 100 sztuk 

ręcznik plażowy 100 sztuk 

koc piknikowy 100 sztuk 

 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru nagrody gwarantowanej spośród nagród dostępnych w puli. 

8. W przypadku wyczerpania puli nagród danego typu uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o ekwiwalent pieniężny lub 

rzeczowy. 

9. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian 

za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

10. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody i pokwitować jej odbiór. Odbiór nagrody 

oznacza brak zastrzeżeń do stanu nagrody. Po odebraniu nagrody nie ma możliwości wymiany nagrody na nagrodę 

innego typu. 
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11. W przypadku niewyczerpania liczby nagród przeznaczonych na określony dzień, nagrody te przechodzą na własność 

Centrum. 

12. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że 

po wyczerpaniu puli nagród określonej powyżej nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. 

Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem terminu Promocji oznacza automatyczne zakończenie Promocji. 

 

         Część III. REKLAMACJE 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora 

na przebieg Promocji nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Promocji (za datę złożenia reklamacji uznaje się 

datę nadania listem poleconym wynikającą z daty stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje 

możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres 

e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika 

o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (jeżeli 

uczestnik w reklamacji wskazał swój adres e-mail).  

 

Część IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Kamila Kołodziej-Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 

„KOKA EVENT Kamila Kołodziej-Nowicka” z siedzibą w Lublinie, ul. Kaczeńcowa 1/17, 20-543 Lublin, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7122861830. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania 

reklamacyjnego. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – przysługuje 

prawo do: 

a. sprostowania danych, 

b. usunięcia danych, 

c. ograniczenia przetwarzania danych, 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia sprzeciwu, 

f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska. Nadto w postępowaniu 

reklamacyjnym będzie przetwarzany adres korespondencyjny lub adres e-mail. 

5. Uczestnikom, którzy mają zastrzeżenia w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

7. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami 

prawa. 

8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz wymagany 

przepisami prawa. 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, zabezpieczenie   powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, 

aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu 

wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje, będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) RODO. 
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Część V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w trakcie trwania Promocji w Punkcie Obsługi Promocji oraz w siedzibie 

Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 

3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. 

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Promocji oraz wydanie nagród, a także za 

kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Promocji. 

5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się posługuje w trakcie 

Promocji, tak jak za własne działania i zaniechania. 

 

 

 

 


