Regulamin akcji promocyjnej
„PAKUJEMY PREZENTY. GRATIS!”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Pakujemy prezenty. Gratis!”
(zwaną dalej „Promocją”)

2.

Organizatorem Promocji jest Fundacja Ośrodek Realizacji Inicjatyw z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie
310/19, NIP 769 222 56 86, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez XX
Wydział Gospodarczy KRS w Łodzi pod nr KRS: 0000621597 („Organizator”)

3.

Promocja prowadzona jest na terenie centrum handlowego GALERIA OLIMPIA w Bełchatowie przy ul.
Kolejowej 6, na specjalnie przygotowanym stoisku do pakowania prezentów („Punkt Pakowania Prezentów”)
zlokalizowanym przed witryną sklepu Reserved.

4.

Promocja prowadzona jest codziennie w dniach 6 – 24 grudnia 2021r. w godzinach:
a) w dniach 6 - 23 grudnia w godz. 12.00 - 20.00
b) w dniu 24 grudnia (Wigilia) w godz. 9.00 - 13.00

5.

Treść niniejszego regulaminu dostępny jest na stronie www.galeriaolimpia.pl, w Punkcie Pakowania
Prezentów oraz w Punkcie Informacyjnym Galerii Olimpia.
§ 3. ZASADY PROMOCJI

1.

Promocja skierowana jest do osób będących klientami Galerii Olimpia, które w dniach 6-24 grudnia 2021 r.
dokonają zakupu produktu o wartości min. 50zł w dowolnym punkcie handlowym na terenie Galerii Olimpia.

2.

Promocja polega na tym, że klient, który dokonał zakupu opisanego powyżej ma prawo do skorzystania z
bezpłatnej usługi zapakowania „na prezent” produktu/-ów zakupionych w Galerii Olimpia.

3.

W celu skorzystania z Promocji Klient winien:
a) zgłosić się z zakupionym produktem do Punktu Pakowania Prezentów
b) okazać dowód zakupu w celu weryfikacji miejsca i daty zakupu produktu

4.

Zapakowaniu „na prezent” podlega wyłącznie produkt:
a) którego dotyczy okazany przez Klienta dowód zakupu,
b) którego wartość z paragonu wynosi co najmniej 50 zł brutto
c) który został zakupiony w Galerii Olimpia zgodnie z par.3 pkt 1 powyżej

5.

Jednorazowo Klientowi spełniającemu warunki promocji przysługuje zapakowanie maksymalnie trzech
prezentów.

6.

Klient ma prawo do wyboru materiałów na zapakowanie swojego prezentu, ale wyłącznie spośród tych, które
są dostępne w Punkcie Pakowania Prezentów.

7.

Osoba pakująca ma prawo odmówić spakowania produktów wielkogabarytowych lub szklanych bez
kartonowego opakowania i każdych innych, których nie będzie mogła bezpiecznie i efektywnie spakować przy
użyciu materiałów dostępnych w Punkcie Pakowania Prezentów.
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§ 4. REKLAMACJE
1.

Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, zawierające opis podstawy reklamacji oraz dane do
korespondencji reklamującego należy złożyć pisemnie na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty
zaistnienia podstawy reklamacji.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w
niniejszym Regulaminie.

2.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Moc prawną
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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