ZASADY AKCJI
Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia Galeria Handlowa „Plac Unii City
Shopping“ przygotowała niespodziankę – świąteczne drzewka dla Klientów.
Podstawą do otrzymania drzewka jest jeden lub dwa paragony potwierdzające fakt
dokonania zakupów w czasie trwania akcji, na łączną kwotę minimum 150 zł brutto. Po
odbiór choinki zapraszamy do punktu zlokalizowanego przy wejściu do „Plac Unii City
Shopping“ od strony Placu Unii Lubelskiej.
Bożonarodzeniowe drzewka rozdawane będą przed wejściem głównym do Galerii „Plac Unii
City Shopping“ w dniach 10 - 11.12.2016 oraz 17-18.12.2016, w godzinach 12:00 - 20:00.
AKCJA TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASU CHOINEK.

REGULAMIN AKCJI „Odbierz swoja choinkę w Placu Unii”
(zwany dalej Regulaminem)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa akcji
Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Odbierz swoją choinkę w Placu Unii”
1.2. Organizatorem akcji jest firma Quest Arkadiusz Kula z siedzibą w Olsztynie (10-414) przy
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 69/33, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyn pod numerem 37887, NIP: 739-207-58-40
("Organizator"),
1.3. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług uprawniających do udziału
w akcji: 6-18.12.2016 w godz.8.00:00-21:00 (w niedziele w godzinach 10.00 – 20.00).
Paragony za zakupy w wymienionym terminie uprawniają do udziału w akcji.
1.4. Termin odbioru choinek: 10-11.12.2016 oraz 17-18.12.2016, w godzinach 12:00 - 20:00.
1.5. Uczestnicy akcji
Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, które dokonają zakupów na kwotę
minimum 150 zł brutto w jednym ze stałych sklepów, punktów usługowych lub
gastronomicznych zlokalizowanych w Galerii „Plac Unii City Shopping“ przy ul. Puławskiej 2
w Warszawie(wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu), zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.

1.6. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy:
i.
Organizatora oraz innych podmiotów zaangażowanych w organizację akcji,
ii.
administracji Galerii "Plac Unii City Shopping",
iii.
właściciela Galerii "Plac Unii City Shopping",
iv.
stałych sklepów punktów usługowych lub gastronomicznych znajdujących się na
terenie Galerii "Plac Unii City Shopping",
v.
ochrony Galerii "Plac Unii City Shopping",
vi.
serwisu sprzątającego i technicznego Galerii "Plac Unii City Shopping",
vii.
najemcy sklepów i punktów na terenie Placu Unii City Shopping, oraz firmy
podwykonawcze dla najemców funkcjonujące na terenie centrum
oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób (tj. w punktach
od i do vii). Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
1.7.Choinka
Przez "choinkę" rozumie się – ścięte drzewko iglaste przeznaczone do wydania w ramach
akcji „ODBIERZ SWOJĄ CHOINKĘ W PLACU UNII” i dostępne w miejscu określonym w punkcie
2.3 poniżej.
2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
2.1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie
internetowej:www.placunii.pl/choinkizplacuunii.regulamin
2.2. Warunkiem udziału w akcji jest:
Dokonanie w terminie podanym w punkcie1.3. zakupu towarów lub usług w sklepach,
punktach usługowych lub gastronomicznych na terenie Galerii „Plac Unii City
Shopping“ (wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu) na łączną kwotę co najmniej 150
zł brutto(kwota ta może być sumą nie więcej niż dwóch paragonów). DO KWOTY TEJ NIE
WLICZA SIĘ ZAKUPU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ
PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH (E-PAPIEROS) I WKŁADÓW DO PAPIEROSÓW
ELEKTRONICZNYCH ORAZ LEKÓW.
Osoby, które dokonają zakupów w podanym terminie za ww. kwotę, zgłoszą się do
punktu odbioru choinek (w miejscu określonym w punkcie 2.3. poniżej), gdzie paragon(y),
będą poddane weryfikacji przez pracownika punktu odbioru choinek .Maksymalnie dwa
paragony o łącznej kwocie min. 150 zł brutto również upoważniają do odbioru
choinki. Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 150 zł brutto na jednym dowodzie
zakupu(wielokrotność kwoty 150 zł brutto), nie upoważniają do otrzymania kolejnych
choinek.

2.3. Choinki rozdawane będą w wyznaczonym miejscu przed wejściem głównym do Galerii
„Plac Unii City Shopping“ od strony Placu Unii Lubelskiej, w dniach 10 - 11 grudnia 2016 od
godz. 12:00 do 20:00 oraz 17-18 grudnia w godz. 12:00-20:00, osobom, które zgłoszą się
z paragonami za zakupy za kwotę min. 150 zł brutto dokonane w terminie 6-18 grudnia 2016.
LICZBA CHOINEK JEST OGRANICZONA. W CIĄGU JEDNEGO DNIA WYDANYCH MOŻE BYĆ
NIE WIĘCEJ NIŻ 150 CHOINEK.
2.4. Uczestnik akcji zobowiązany jest okazać oryginał dowodu zakupu dla celów
kontrolnych pracownikowi w punkcie odbioru choinek.
3. WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE CHOINEK
3.1 Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu uczestnik otrzyma choinkę. Każdy dowód
zakupu może być wykorzystany tylko raz.
3.2. Wartość rynkowa rozdawanych choinek (za sztukę) wynosi ok 100 zł brutto. Organizator
przygotuje drzewka podobnej wielkości.
3.3. Uczestnik akcji ma prawo wybrać choinkę o większej wartości niż dostępne w akcji i
dopłacić różnicę gotówką w punkcie odbioru choinek. Cena wybranej choinki będzie
pomniejszona o kwotę 100 zł/brutto.
3.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub
rzeczowego.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne choinek powstałe z winy
importera/producenta.
4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora do 2 dni roboczych
od odebrania choinki. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4.2. Reklamacje rozpatruje Organizator akcji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje złożone osobiście u Organizatora (lub upoważnionego pracownika lub
współpracownika Organizatora)
4.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni od dnia otrzymania pisma.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji, jeśli choinki zostaną rozdane
wcześniej lub jej przedłużenia, jeśli choinki w podanym terminie nie zostaną rozdane.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania akcji.
5.3. Informacja o skróceniu lub przedłużeniu akcji, a także o zmianie Regulaminu zostanie
podana stronie na stronie internetowej: www.placunii.pl/choinkizplacuunii oraz na terenie

Galerii „Plac Unii City Shopping“oraz w punkcie odbioru choinek.
5.3. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę uczestnika na warunki akcji określone
niniejszym Regulaminem.

