REGULAMIN PROMOCJI
„WIOSNA W GALERII MORENA”
8-16.03.2019 r.

REGULAMIN PROMOCJI

„WIOSNA W GALERII MORENA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa
się Promocja pod nazwą „Wiosna w Galerii Morena” (dalej: Promocja). Niniejsza
Promocja, jest prowadzony przez Organizatora na zlecenie Zleceniodawcy.
1. Promocja organizowana jest na zlecenie Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 03-734, przy ul. Targowej 72, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.970.719.050,00
zł, nr NIP 9370008168 (zwany dalej: „Zleceniodawca”).
2. Organizatorem Promocji jest B. FRIEND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-919)
przy ul. Wólczyńskiej 133/108 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000596869, NIP: 1182117658, REGON: 363529156
021863259, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 10 000 zł (dalej: Organizator).
3. Promocja odbywa się na terenie Galerii Morena, ul. Schuberta 102A, 80-172
Gdańsk (zwanego dalej „Centrum”).
4. Promocja odbywać się będzie w dniach 08-16.03.2019 r. w godzinach 10:00 –
20:00 każdego dnia trwania Promocji z wyłączeniem niedzieli niehandlowej w dn.
10.03.2019 r.
5. Promocja nie jest grą losową, w tym zwłaszcza loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
§ 2. Warunki Uczestnictwa
1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które ukończyły 13 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione (dalej: Uczestnicy). Osoby, które nie ukończyły 13 lat
oraz nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo uczestniczących w Promocji, powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Uczestnik obarczony jest obowiązkiem przedstawienia ww. zgody na
każde żądanie Zleceniodawcy.
3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Zleceniodawcy,
Organizatora, Podwykonawcy lub podmiotów biorących udział w przygotowaniu
Promocji, bądź też członkowie ich rodzin – przy czym: a) przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, zaś b) za pracowników
uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności

na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy na jakiej ta
współpraca jest wykonywana oraz osoby wykonujące pracę na terenie Centrum.
4. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych celem realizacji Promocji.
5. Aby wziąć udział w Promocji uczestnik musi:
a) osobiście zgłosić się w dniach trwania Promocji do strefy promocyjnej zlokalizowanej przy Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym na poziomie 0, w pobliżu
sklepu Home and You, w godzinach otwarcia strefy promocyjnej.
b) okazać Dowód zakupu z punktów handlowych lub usługowych zlokalizowanych
na terenie galerii Centrum:
•

O wartości min. 50,00 zł brutto z punktów handlowo-usługowych (z wyjątkiem RTV Euro AGD oraz hipermarketu Carrefour) lub 75,00 zł brutto
z hipermarketu Carrefour lub RTV Euro AGD, aby otrzymać nagrodę w
postaci żonkila w doniczce,

•

O wartości min. 100,00 zł brutto z punktów handlowo-usługowych (z
wyjątkiem RTV Euro AGD oraz hipermarketu Carrefour) lub 150,00 zł
brutto z hipermarketu Carrefour lub RTV Euro AGD aby otrzymać nagrodę w postaci narzędzi ogrodowych w walizce,

•

Zakup promocyjny może być udokumentowany na maksymalnie dwóch
Dowodach zakupu. Wartości z różnych Dowodów zakupów można sumować aby uzyskać minimalną wymaganą sumę,

•

W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (na jednym Dowodzie zakupu) za kwotę mniejszą niż wymagana, drugi Dowód
zakupu musi pochodzić tak jak pierwszy Dowód zakupu z hipermarketu
lub punktu handlowo-usługowego,

•

Dowód/Dowody zakupu musza pochodzić z dnia, w którym Uczestnik
odbiera Nagrodę,

•

dowody zakupu mogą zostać oznaczone specjalną pieczątką jako wykorzystane. Tak oznaczone dowody zakupu nie uprawniają do odbioru kolejnych Nagród i nie podlegają dalszemu sumowaniu z innymi dowodami zakupu.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) celem udziału w Promocji oraz odbioru nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników w celu realizacji Promocji jest B. FRIEND Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (01-919) przy ul. Wólczyńskiej 133/108 („Organizator”). Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
7. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki
bądź Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce lub Organi-

zatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu trwania Promocji lub odwołania
zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia.
§ 3. Zasady Promocji
1. Do Promocji mogą przystąpić osoby, które spełnią warunki uczestnictwa określone w §2.
2. Aby zdobyć Nagrodę:
• Żonkil w doniczce - Uczestnik musi zgłosić się do strefy promocyjnej jako:
a) jedna z pierwszych 31 osób począwszy od każdej pełnej godziny określonej w regulaminie w dn.08-09.03 oraz 15-16.03.2019 r.
b) jedna z pierwszych 30 osób począwszy od każdej pełnej godziny określonej w regulaminie w dn. 11-14.03.2019 r.
•

Zestaw ogrodniczy w torbie - Uczestnik musi zgłosić się do strefy promocyjnej
jako:
c) jedna z pierwszych 5 osób począwszy od każdej pełnej godziny określonej w regulaminie w dn.08-09.03 oraz 15-16.03.2019 r.
d) jedna z pierwszych 3 osób począwszy od każdej pełnej godziny określonej w regulaminie w dn. 11-14.03.2019 r.

3. Liczba Nagród jest ograniczona w każdej godzinie i dniu.
§ 4. Dowody Zakupów
1. Dowody zakupów, o których mowa w §2 ust. 5, lit. b, powinny spełniać poniższe
wymogi:
a) Dowody powinny dokumentować zakupy, które były dokonane osobiście przez
Uczestników oraz być datowane na okres od dnia 08.03.2019 r. od godziny
09:00 do dnia 16.03.2019 r. do godziny 19:45.
b) za Dowód zakupu, uprawniający do udziału w Promocji, uznaje się paragon fiskalny oraz umowy zawarte z biurami turystycznymi, które są najemcami Centrum. Dowodów zakupu nie stanowią natomiast w szczególności: (i) faktury
VAT, (ii) dokumenty nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi
(takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) oraz
(iii) dokumenty wystawione w punkcie innym niż działający na terenie Centrum.
c) dowody nie mogą dokumentować: (i) zakupów napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, leków, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacher-

skich, (ii) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz lub (iii) transakcji dokonanych w następujących punktach: placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany
walut. Wskazane kategorie dowodów zakupów nie uprawniają do udziału w
Promocji i odbioru Nagród.
d) Dowody zakupów można sumować aby uzyskać minimalną wymaganą sumę
uprawniającą do odbioru Nagrody.
2. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją pozycje wyłączone z Promocji (zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej), podstawą do ustalenia kwoty która uprawnia
do przyznania Nagrody będzie kwota Dowodu zakupu, pomniejszona o wartość
pozycji wyłączonych.
3. Sprzedaż Towarów i usług uprawniających do udziału w Promocji prowadzona będzie w Centrum w godzinach otwarcia galerii handlowej Centrum, a w punktach
sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia galerii handlowej
Centrum, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż w
dniu 16.03.2019 r. prowadzona będzie do godz. 19:30.
§ 5. Nagrody
1. Liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona. W konkursie przewidziane jest 2 769
nagród o łącznej wartości 26 986,20 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 20/100) brutto.
2. W Promocji przewidziano następujące Nagrody:


Żonkil w doniczce o wartości 6,03 zł brutto (słownie: sześć złotych i 03/100)
w liczbie 2440 szt.,



Zestaw ogrodniczy w torbie (2 łopatki, spryskiwacz, mini grabki, rękawiczki,
drut, nożyczki. Wymiar torby: 23 x 15 cm) o wartości 38,38 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem złotych i 38/100) w liczbie 320 szt.

3. Pula dostępnych Nagród zostanie podzielona w następujący sposób:

W dniach 08-09.03. oraz 15-16.03.2019 r. dostępnych będzie:
Po 310 szt. żonkili w doniczce o wartości 6,03 zł/szt., z czego żonkile będą dostępne w
następujących pulach i godzinach:
 31 żonkili dostępnych od godziny 10:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 11:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 12:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 13:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 14:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 15:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 16:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 17:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 18:00
 31 żonkili dostępnych od godziny 19:00
Po 50 szt. zestawów ogrodniczych w torbie o wartości 38,38 zł/szt., z czego zestawy
będą dostępne w następujących pulach i godzinach:
 5 zestawów dostępnych od godziny 10:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 11:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 12:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 13:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 14:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 15:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 16:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 17:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 18:00
 5 zestawów dostępnych od godziny 19:00
W dniach 11-14.03.2019 r. dostępnych będzie:
Po 300 szt. żonkili w doniczce o wartości 6,03 zł/szt., z czego żonkile będą dostępne w
następujących pulach i godzinach:
 30 żonkili dostępnych od godziny 10:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 11:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 12:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 13:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 14:00

 30 żonkili dostępnych od godziny 15:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 16:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 17:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 18:00
 30 żonkili dostępnych od godziny 19:00
Po 30 szt. zestawów ogrodniczych w torbie o wartości 38,38 zł/szt., z czego zestawy
będą dostępne w następujących pulach i godzinach:
 3 zestawy dostępne od godziny 10:00
 3 zestawy dostępne od godziny 11:00
 3 zestawy dostępne od godziny 12:00
 3 zestawy dostępne od godziny 13:00
 3 zestawy dostępne od godziny 14:00
 3 zestawy dostępne od godziny 15:00
 3 zestawy dostępne od godziny 16:00
 3 zestawy dostępne od godziny 17:00
 3 zestawy dostępne od godziny 18:00
 3 zestawy dostępne od godziny 19:00

Dzień i godzina udziału w Promocji może być dowolnie wybrana przez Uczestnika z zachowaniem zasad § 1-3.
4. Aby zdobyć Nagrodę:
a) należy zgłosić się osobiście do strefy konkursowej, okazać hostessie Dowód zakupu zgodnie z §2 i 4
5. Jeden Uczestnik może zostać laureatem dowolnej liczby Nagród w trakcie trwania
Promocji.
6. Na jeden Dowód zakupu można otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę.
7. Uczestnik nie może blokować kolejki innym Uczestnikom, co oznacza, że bez zwłoki
musi wykonać czynności realizowane w strefie zgodnie z zaleceniami Hostess w
czasie potrzebnym na okazanie paragonu, rejestrację uczestnika oraz odebranie
Nagrody.
8. W przypadku gdyby pula Nagród z danej godziny nie została wydana, Nagrody
przechodzą do puli Nagród przewidzianej w następującej po tej godzinie godziny.
9. W przypadku gdyby pula Nagród z danego dnia nie została wydana, Nagrody przechodzą do puli Nagród następnego dnia na godzinę 10:00.
10. W przypadku, gdyby którakolwiek z Nagród nie została wydana przychodzi ona na
własność Organizatora.

11. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 z późn. zm.) przyznanie
Uczestnikowi nagrody niepieniężnej zgodnie z wcześniejszymi zapisami niniejszego paragrafu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, którego płatnikiem jest organizator konkursu – Uczestnikowi przysługuje dodatkowa nagroda
pieniężna w wysokości odpowiadającej kwocie należnego ze wskazanego tytułu
podatku. Wskazana nagroda pieniężna nie zostanie jednak wypłacona Uczestnikowi, lecz podlega potrąceniu z wierzytelnością o zapłatę podatku przed wydaniem nagrody niepieniężnej – na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.
12. Organizator zastrzega, iż w momencie dokonywania zwrotu paragonów biorących
udział w Promocji (oznaczonych pieczątką) Uczestnik Promocji jest zobowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz zwrotu nagrody, która została wydana w związku z udziałem w niniejszą Promocją na podstawie danego dowodu zakupu. W przypadku odmowy zwrotu nagrody, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Promocji pozbawiając go prawa do Nagród.
O fakcie próby zwrotu ww. paragonu może również poinformować Organizatora
personel sklepów.
13. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie
wymogi i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie, a w szczególności czy okazany
dowód zakupu dokumentuje zakupy dokonane przez Uczestnika osobiście, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez
Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie. W szczególności zabronione jest okazywanie dowodów zakupu, które zostały znalezione, pożyczone lub otrzymane. Dowody zakupu muszą dokumentować osobisty zakup towarów lub usług.
14. Uczestnikom nie przysługują roszczenia o wymianę nagród na ich równowartość
pieniężną lub inne nagrody. Nadto, Uczestnicy nie mają prawa przekazać jakichkolwiek uprawnień, wynikających z Regulaminu na osoby trzecie.
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem
pisemnie do Organizatora, na podany adres korespondencyjny lub emailem na adres mailowy info@bfriend.pl najpóźniej do 29.03.2019 r. Reklamacje złożone po
tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać Dane (w tym adres do korespondencji),
a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie.
§ 6. Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może
żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania imienia i nazwiska.

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna przez cały czas trwania Promocji w
Punkcie Obsługi Promocji, w siedzibie Organizatora oraz biurze Dyrekcji Centrum.
3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.

