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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„ZRÓB ZAKUPY I WEJDŹ DO ESCAPE ROOMU”  
w GALERII MORENA 

(„Regulamin”) 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „ZRÓB ZAKUPY I WEJDŹ DO ESCAPE ROOMU” 
(„Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Agnieszka Miazga, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 2Pi 

Group Agnieszka Miazga w Gdańsku 80-283, przy ulicy Myśliwskiej 70, na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki), identyfikującą się numerem NIP: 583-244-52-41, REGON: 220241348,  

3. Promocja prowadzona będzie na terenie Galerii MORENA, Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk („Galeria”). 

4. Czas trwania Promocji: Promocja rozpocznie się w dniu 16.06.2018 roku o godzinie 12:00 a zakończy w 
dniu 30.06.2018 roku o godzinie 20:00. Okres ten obejmuje zgłoszenia do Promocji, natomiast nie 
obejmuje okresu przeznaczonego na składanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. 

5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, pełnoletnie. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, 
zarządcy Galerii (spółki Carrefour Polska Sp. z o.o.), najemcy lokali w Galerii lub ich pracownicy, 
pracownicy serwisu sprzątającego oraz ochrony, ani inne podmioty, biorące bezpośredni udział w 
organizowaniu i przeprowadzeniu Promocji. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów są także 
osoby świadczące (na podstawie innych tytułów) usługi tożsame jak na podstawie umowy o pracę.  

6. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób wskazanych w pkt.6, tj. w szczególności ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.  

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

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

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

 

II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI 
 

1. Podstawą udziału w Promocji jest: 
a) dokonanie zakupów w butikach Galerii Morena (opisanych w ust. 3 poniżej) na łączną kwotę 
minimum 70 zł brutto, udokumentowane na maksymalnie dwóch paragonach fiskalnych (faktury oraz 
zdjęcia/skany paragonów nie będą akceptowane); 
lub 
b) dokonanie zakupów w Hipermarkecie Carrefour w Galerii Morena na łączną kwotę minimum 140 zł 
brutto, udokumentowane na jednym paragonie fiskalnym (faktury oraz zdjęcia/skany paragonów nie 
będą akceptowane). 
 

2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 16 do 30 czerwca 2018 r. w godzinach otwarcia 
Galerii dokonają jednego lub dwóch zakupów w Galerii na minimalną łączną kwotę 70 złotych brutto w 
butikach lub na minimalną kwotę 140 zł brutto w Hipermarkecie Carrefour. 
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3. Do Promocji kwalifikują się zakupy wszelkich produktów lub usług na terenie Galerii, z wyłączeniem 
artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami), wyrobów 
tytoniowych oraz zakupów dokonanych w: 
a) Aptekach 
b) Kantorach 
c) Oddziałach banków  
d) Punkcie Lotto. 

 
4. Nagrodą w Promocji jest BILET WSTĘPU DO ESCAPE ROOMU, dla grupy od 2 do 5 osób.  

 
5. Punkt Odbioru Biletów zlokalizowany będzie na terenie Galerii MORENA, na tarasie zewnętrznym, na 

poziomie „+1” od 16 do 30 czerwca 2018, w godzinach 12:00-15:30 i 16:00-19:30. 
 

6. Odbiór i realizacja biletu musi nastąpić w dniu dokonania zakupów.   
 

7. Odbiór biletu - Uczestnik Promocji okazuje paragon/y z danego dnia w Punkcie Odbioru Biletu, gdzie 
obsługa opieczętowuje paragon (warunek konieczny) i wydaje 1 (jeden) bilet grupowy (2-5os). Obsługa 
zbiera podstawowe dane Uczestników Promocji (warunek konieczny): imię, nazwisko, miasto 
zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 1 nagrodę w 
czasie trwania Promocji. 
 

8. Przy odbiorze biletu następuje zarezerwowanie najbliższej godziny wejścia do wybranego escape 
roomu. Godziny wejść reguluje załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu – Regulamin korzystania z 
Escape Roomu. 
 

9. Nie ma możliwości rezerwacji terminu wejścia do escape roomu na inny termin niż dzień dokonania 
zakupów i okazania paragonów. 
 

10. Dany paragon może być wykorzystany w Promocji tylko jeden raz. Ostemplowany paragon, na 
podstawie którego Uczestnik odebrał bilet, podlega automatycznemu wykluczeniu z dalszego użycia w 
Promocji. 

11. Za udział w Promocji, zgodnie z powyższymi zasadami, Uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną – bilet 
wstępu do escape roomu, pod warunkiem jednakże, że nie zostanie wyczerpany dzienny lub całkowity 
limit nagród opisany poniżej. 

12. Całkowita liczba nagród gwarantowanych jest ograniczona i wynosi 450 sztuk, a dzienna liczba nagród 
gwarantowanych wynosi 30 sztuk – po 15 biletów do każdego z dwóch escape roomów. 
  

13. W przypadku niewyczerpania ilości nagród przeznaczonych na określony dzień, nagrody te przepadają. 
Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia związane z wyczerpaniem dziennego lub całkowitego 
limitu nagród. Dokładną ilość nagród gwarantowanych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
 

14. Wyczerpanie puli wszystkich nagród przed upływem zakończenia Promocji oznacza automatyczne 
zakończenie wydawania Uczestnikom Promocji nagród gwarantowanych.  

15. Wydanej i odebranej nagrody gwarantowanej nie można wymienić na inną. Uczestnik nie może otrzymać 
w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

16. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

17. Organizator  zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu/akcji/promocji w przypadku 
naruszenia zasad współżycia społecznego w myśl treści  art.5 Kodeksu Cywilnego. 
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III. REKLAMACJE 
 
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji związanej z Promocją. 

2. Ewentualne reklamacje należy zgłosić pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Reklamacje należy 
zgłosić na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 13.07.2018 r. na adres 
Organizatora: z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Galeria Morena Zrób Zakupy i Wejdź do Escape 
Roomu”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia Organizatorowi 
reklamacji – a nie data stempla pocztowego nadania korespondencji zawierającej reklamację. 

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, oraz przyczynę 
reklamacji z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej, nie będą 
rozpatrywane. 

4. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania, włączając w to wysłanie 
Uczestnikowi Promocji zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Niedostosowanie się do procedur składania reklamacji będzie podstawą ich odrzucenia. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu u Dyrekcji Galerii, w siedzibie Organizatora, przy stoisku obsługi 
Promocji, oraz na stronie internetowej www.galeriamorena.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Ewentualne spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. Wszelkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Promocji „ZRÓB ZAKUPY I WEJDŻ DO ESCAPE ROOMU” w Galerii MORENA  

 

Ilości i podział nagród gwarantowanych. 

  

ILOŚĆ BILETÓW DO 
ESCAPE ROOMU Dla 
dzieci: Skarb piratów 

/DZIEŃ 

ILOŚĆ BILETÓW DO 
ESCAPE ROOMU Dla 

Dorosłych: Misja 
ratunek /DZIEŃ 

ILOŚĆ 
DNI 

RAZEM 

zakupy za 
min. 70 zł 

Bilet grupowy 
dla 2-5 osób 

15 sztuk 15 sztuk 
15 

450 szt. 

ŁĄCZNIE  450 szt. 

 
 
 


