REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
POD NAZWĄ „AKCJA EDUKACJA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Sprzedaż Premiowa jest prowadzona pod nazwą „Akcja Edukacja” (zwana dalej „Promocją”).

2.

Podmiotem urządzającym Promocję jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do
rejestru

przedsiębiorców

pod

numerem

KRS

0000220259,

Sąd

Rejonowy

w

Toruniu

VII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591,
Kapitał Zakładowy 200.000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
3.

Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). Promocja nie
jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471
z późn. zm.).

4.

Promocja rozpoczyna się dnia 11.08.2017 roku i kończy w dniu 04.09.2017 roku, który jest ostatecznym dniem
wydania nagród w Promocji.

5.

Promocja jest prowadzona na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego TORUŃ PLAZA, ul. Broniewskiego
90, 87-100 Toruń (zwanego dalej „Centrum”).

6.

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100
Toruń. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ przetwarzane w zakresie wskazanym w Regulaminie w celu
przeprowadzenia Promocji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Promocji i otrzymanie ewentualnej nagrody. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ich usunięcia.
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

7.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Polski,
które spełnią warunki pkt 13 Regulaminu.

8.

Nagród I stopnia w Promocji nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, pracownicy i właściciele punktów
handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum, pracownicy administracji Centrum, jak również
pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Centrum - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo,
małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

9.

Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Promocji w Centrum prowadzona będzie w okresie od dnia
11.08.2017 roku do dnia 04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017 roku) w godzinach otwarcia Centrum,
a w punktach handlowo-usługowych otwartych przed lub po godzinach otwarcia Centrum w godzinach otwarcia
tych punktów z tym zastrzeżeniem, iż w dniu 04.09.2017 roku sprzedaż promocyjna prowadzona będzie do godz.
19:50. Galeria handlowa Centrum jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 oraz w
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niedzielę w godzinach 10:00 do 20:00. Godziny otwarcia punktów handlowo-usługowych otwartych przed lub po
godzinach otwarcia galerii handlowej Centrum wskazane są na stronie www.torun-plaza.pl. Centrum może być
czynne w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji
marketingowych na terenie Centrum, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.
10.

Sprzedażą promocyjną w ramach Promocji objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach usługowohandlowych zlokalizowanych na terenie Centrum, z wyłączeniem:
a.

produktów i usług kantoru oraz banku,

b.

napojów alkoholowych,

c.

produktów tytoniowych,

d.

leków i środków farmaceutycznych,

e.

transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym
punkcie,

11.

f.

transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,

g.

spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi,

h.

wpłat i wypłat bankomatowych.

Za dokonanie, w terminie ustalonym w pkt 9 Regulaminu jednorazowego (na jednym dowodzie zakupu) zakupu
towarów/usług, z wyłączeniem towarów/usług określonych w pkt 10 Regulaminu, za kwotę nie mniejszą niż 50,00
zł brutto, w punktach handlowo-usługowych znajdujących się na terenie Centrum zwanego dalej („Zakupem
promocyjnym”) przyznawana jest jedna naklejka promocyjna (zwana dalej „Naklejką”). W przypadku, gdy
Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 50,00 zł, wówczas przysługuje mu prawo do
otrzymania odpowiedniej liczby Naklejek, według zasady, że za każde pełne 50,00 zł wydane na Zakup promocyjny
przysługuje mu prawo do jednej Naklejki z zastrzeżeniem treści pkt 12 Regulaminu.

12.

Uczestnik może otrzymać jednorazowo (na podstawie jednego dowodu Zakupu promocyjnego) maksymalnie 4
Naklejki niezależnie od faktu, iż posiada on dowód Zakupu promocyjnego za kwotę przekraczającą 200 zł.

13.

Aby zostać Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy w terminie od dnia 11.08.2017 roku do
dnia 04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017 roku):
a.

uzyskać, w terminie określonym w pkt 17 Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11-12
Regulaminu, za dokonane Zakupy promocyjne co najmniej jedną Naklejkę z kartą kolekcjonerską
określoną w pkt 18 Regulaminu (zwanej dalej „Kartą”)
lub/oraz spełnić łącznie następujące warunki:

b.

uzyskać, w terminie określonym w pkt 17 Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11-12
Regulaminu, za dokonane Zakupy promocyjne nie mniej niż 4 Naklejki (liczone wraz z Naklejką
określoną w ppkt a niniejszego pkt) oraz

c.

umieścić je na Karcie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 18 Regulaminu oraz
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d.

zwrócić wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego pracy określonych w Załączniku nr 1
do Regulaminu, Kartę z naklejonymi na niej Naklejkami spełniającą warunki pkt 18 Regulaminu.

14.

Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny, faktura, faktura VAT) w
celu potwierdzenia uprawnień do odbioru Naklejki/Naklejek lub Naklejki/Naklejek z Kartą.

15.

W przypadku dowodów Zakupu promocyjnego, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Promocji, o
których mowa w pkt 10 Regulaminu, podstawą do wydania Naklejki/Naklejek lub Naklejki/Naklejek z Kartą będzie
kwota dowodu dokumentującego dokonanie Zakupu promocyjnego, pomniejszona o wartość zakupu produktów
wyłączonych, jednak nie mniejsza niż 50 zł brutto.

16.

Osoba obsługująca Punkt Obsługi Promocji lub Punkt Informacyjny wydaje Naklejki i Karty za okazaniem
dowodu/dowodów Zakupu promocyjnego. Osoba wydająca Naklejki i Karty oznacza dowód/dowody Zakupu
promocyjnego, na podstawie których wydano Naklejkę/Naklejki lub Naklejkę/Naklejki z Kartą. Oznaczony
dowód/dowody Zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego otrzymania Naklejki/Naklejek lub
Naklejki/Naklejek z Kartą. Naklejki są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 i 12 Regulaminu,
Naklejki z Kartą są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11, 12 i 18 Regulaminu.

17.

Naklejki wydawane są w Punkcie Obsługi Promocji i w Punkcie Informacyjnym w terminie od dnia 11.08.2017
roku do dnia 04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017 roku) w godzinach działania tych punktów
określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub do wyczerpania zapasów Naklejek. Organizator zastrzega sobie
prawo do przedłużenia godzin otwarcia Punktu Obsługi Promocji i Punktu Informacyjnego w godzinach otwarcia
galerii handlowej Centrum, jeśli zaistnieje taka konieczność, np. tworzenie się kolejek klientów Centrum do tych
punktów.

18.

Wraz z Naklejkami okazicielom dowodów Zakupów promocyjnych wydawane są Karty służące do naklejania na
nich Naklejek. Jedna Karta przyznawana jest do pierwszej z każdych 4 pobieranych przez danego Uczestnika
Naklejek. Uczestnik jest zobowiązany nakleić posiadane Naklejki na Karcie. Na jednej Karcie znajdują się miejsca
do naklejenia 4 Naklejek. Karty wydawane są w miejscu i terminie określonym w pkt 17 Regulaminu lub do
wyczerpania ich zapasów. Liczba Kart w Promocji jest ograniczona i wynosi 6.000 szt. Organizator zastrzega sobie
prawo do dodrukowania Kart w trakcie Promocji. Na podstawie jednej Karty z przyklejonymi na niej 4 (słownie:
czterema) Naklejkami Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę I stopnia. Naklejki z różnych Kart nie
łączą się. Jeden Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę nagród w Promocji przy zachowaniu postanowień
Regulaminu.

19.

Punkt Obsługi Promocji znajduje się przy ciągu komunikacyjnym na Placu Orzechowym w pobliżu wind. Punkt
Informacyjny znajduje się w ciągu komunikacyjnym na Placu Orzechowym w pobliżu sklepów APART, Massimo
Dutti oraz wind.

20.

Uczestnik, który posiada 4 Naklejki na jednej Karcie uzyskuje prawo do jednej nagrody I stopnia z zastrzeżeniem
pkt 21 Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany zachować Karty z naklejonymi na nich Naklejkami w celu odbioru
nagrody I stopnia.

21.

Ilość nagród w Promocji jest ograniczona. W jednym dniu może zostać wydanych nie więcej niż 47 szt. nagród I
stopnia określonych w pkt 22 a Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby w danym dniu nie zostały
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wydane wszystkie nagrody I stopnia przewidziane na dany dzień, wówczas nagrody I stopnia nierozdysponowane
w danym dniu przechodzą na kolejny dzień lub na kolejne dni Promocji. Nagrody nierozdysponowane do dnia
04.09.2017 roku pozostają do dyspozycji Organizatora.
NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
22.

W Promocji przewidziano:
a.

nagrody I stopnia: 1128 równorzędnych nagród każda w postaci Mapy Zdrapki - każda o
wartości rynkowej 80,00zł brutto. Łączna wartość nagród I stopnia wynosi 90.240,00 zł brutto

b. nagrody II stopnia: 6.000 równorzędnych nagród każda w postaci Planu Lekcji – każda o
wartości 0,70 zł brutto. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 4.200,00 zł brutto.
23.

Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Promocji wynosi 94. 440,00 zł brutto.

24.

Nagrody II stopnia będą przyznawane w następujący sposób: każdemu Uczestnikowi, który uzyskał prawo do
jednej Karty zgodnie z pkt 18 Regulaminu wydawana jest jedna nagroda II stopnia. Jeden Uczestnik może otrzymać
dowolną liczbę nagród II stopnia w Promocji pod warunkiem spełnienia warunków Regulaminu.

25.

Nagrody I stopnia będą przyznawane w następujący sposób: 47 Uczestników, którzy jako pierwsi w kolejności w
danym dniu Promocji w terminie od dnia 11.08.2017 roku do dnia 04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017
roku) zgłosili się do Punktu Obsługi Promocji w godzinach jego działania określonych w Załączniku nr 1 do
Regulaminu i dokonali zwrotu posiadanej Karty z 4 Naklejkami, spełniającej warunki określone w pkt 18
Regulaminu, otrzymuje prawo do nagrody I stopnia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21 Regulaminu Prawo do
nagród I stopnia może zostać zweryfikowane na zasadach określonych w pkt 33 Regulaminu.

26.

Jeden Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę nagród I stopnia w Promocji pod warunkiem spełnienia warunków
Regulaminu. Karty z Naklejkami, na podstawie których Uczestnik otrzymał nagrodę, nie biorą udziału w dalszym
przyznaniu nagród w Promocji.

27.

Nagrody w Promocji będą przyznawane w sposób określony w pkt 24 i 25 Regulaminu do dnia 04.09.2017 roku
lub do czasu wyczerpania puli nagród w Promocji.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY WYDANIA NAGRÓD
28.

Nagrody I stopnia są wydawane w wyłącznie w Punkcie Obsługi Promocji od dnia 11.08.2017 roku do dnia
04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017 roku) w godzinach jego działania określonych w Załączniku nr
1 do Regulaminu. Nagrody II stopnia są wydawane w Punkcie Obsługi Promocji i w Punkcie Informacyjnym w
terminie od dnia 11.08.2017 roku do dnia 04.09.2017 roku (z wyłączeniem dnia 15.08.2017 roku) w godzinach
działania tych punktów określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

29.

Nieodebranie nagród przez Laureatów Promocji jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

30.

Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

31.

Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
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32.

Nagrody I stopnia są wydawane za zwrotem Karty z 4 Naklejkami, złożeniem oświadczenia, że Uczestnik nie
należy do grona osób wyłączonych z Promocji (zgodnie z postanowieniami pkt 7 i 8 Regulaminu) oraz za
pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody (przez podanie imienia i nazwiska oraz złożenie podpisu). Nagrody II
stopnia są wydawane na podstawie okazanego dowodu Zakupu promocyjnego zgodnie z pkt 16 i 18 Regulaminu.
Uczestnikom, którym przyznano Kartę.

33.

Weryfikacja Kart z Naklejkami odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane Karty lub
Karty z Naklejkami kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką, przekształcane (np.
przyklejane na pocztówki lub inne materiały). Takie Karty lub Karty z Naklejkami nie stanowią podstawy
przyznania którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Promocji.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
34.

Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem
w Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1,
87-100 Toruń. Reklamacje rozpatruje Organizator. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i

nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz powód reklamacji.
35.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14
dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

36.

Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Promocji oraz powszechnie
obowiązujących przepisach prawa polskiego.

37.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
38.

Regulamin Promocji jest dostępny w biurze Organizatora: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87100 Toruń (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie www

torun-plaza.pl
39.

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „AKCJA EDUKACJA”
Tygodnie
1

2

3

4
KONIEC

11.08.2017
12.08.2017
13.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
02.09.2017
03.09.2017
04.09.2017

Punkt Informacyjny
9:00-14:00
09:00-12:00
09:00-12:00
9:00-15:00
Wolne
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
09:00-12:00
09:00-12:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-15:00
09:00-12:00
09:00-12:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
09:00-12:00
09:00-12:00
9:00-14:00

Punkt obsługi promocji
14:00-20:00
12:00-20:00
12:00-20:00
14:00-20:00
Wolne
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
12:00-20:00
12:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
12:00-20:00
12:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
14:00-20:00
12:00-20:00
12:00-20:00
14:00-20:00
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