REGULAMIN AKCJI
„LETNI PATROL”
W CENTRUM HANDLOWYM JANTAR

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem akcji jest firma ARPRES Art Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa), zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000719400,
posiadającą NIP: 7010802874 oraz REGON: 369507575, reprezentowaną przez
Prezesa
Zarządu
–
Rafała
Wojciecha
Arszyńskiego;
(zwana
dalej:
„Organizatorem”).
1.2.
Konkurs
odbywa
się
w
dniach
od
06
lipca
2019
roku
do
31 sierpnia 2019 roku na terenie Centrum Handlowego Jantar w Słupsku,
zwanego w dalszej części regulaminu „CH Jantar”.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.
Uczestnikiem Konkursu, (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać każda
pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.8.
Regulaminu, która dokonała osobiście jednorazowego zakupu towarów lub usług
z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na
gry losowe, zakłady wzajemne i transakcje kantorowe, w sklepach na terenie
CH Jantar na kwotę minimum 100 zł brutto od dnia 06.07.2019 roku do
dnia 31.08.2019 i odebrała w kasie dowód zakupu tj. paragon lub imienną
fakturę, która stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w
Konkursie. Uczestnik zobowiązany jest zachować dowód zakupu i zgłosić się z
nim w terminie od dnia 06.07.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku do Punktu
Obsługi Konkursu (zwany dalej POK), który znajduje się na terenie CH Jantar w
na poziomie 0 (obok wejścia do sklepu Pepco). POK jest czynny w dni
powszednie oraz w soboty i niedziele handlowe w godzinach od 10.00
do 20.00.
2.2.
W POK Uczestnik, który okaże prawidłowy dowód zakupu lub dowody zakupu
dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
2.3.
W przypadku, kiedy na okazanym przez Uczestnika Konkursu dowodzie zakupu,
znajdą się towary lub usługi ww. wyłączone z zakupów promocyjnych, pracownik
POK odlicza ich wartość.
2.4.
Jeden dowód zakupu może być wykorzystany w Konkursie tylko jeden raz.
Pracownicy POK będą oznaczali dowody zakupu celem uniemożliwienia ich
ponownego użycia w Konkursie
2.5.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, pracownicy, współpracownicy
i przedstawiciele Organizatora, pracownicy i współpracownicy punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie CH Jantar oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu.
2.6.
Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1.
Warunkiem podstawowym uczestnictwa w konkursie jest posiadanie ulotki
z wizerunkiem karty podarunkowej CH Jantar o wartości 30 zł lub 40 zł, którą
uczestnik będzie mógł wymienić na prawdziwą kartę podarunkową o wartości
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

30zł lub 40 zł tylko wtedy gdy przedstawi w POK dowód zakupu lub dowody
zakupu o wartości min.100 zł brutto ze sklepów znajdujących się na terenie CH
Jantar z wyłączeniem sklepów podanych w ust. 2.1.
Ulotki z wizerunkiem karty podarunkowej o wartości 30 zł lub 40 zł są rozdawane
przez tzw. Letni Patrol Jantara (hostessy) w miejscowościach: Ustka, Rowy
i Jarosławiec w dniach 06.07.2019 – 31.08.2019 w sposób dowolny i losowy.
Zebrane dowody zakupu Uczestnik okazuje w POK celem ich weryfikacji.
Weryfikacja dowodów zakupu polega na sprawdzeniu przez POK spełnienia przez
okazany dowód zakupu warunków Regulaminu, to jest:
a) daty jego wystawienia,
b) miejsca transakcji (Lokalu, w którym dowód zakupu wydrukowano),
c) łącznej sumy należności, z zastrzeżeniem ust. 21.
Uczestnik musi udowodnić spełnienie warunków otrzymania karty podarunkowej
okazując nie więcej niż dwa dowody zakupu (paragony fiskalne lub dwie faktury)
o łącznej wartości transakcji co najmniej 100,00 zł brutto zrealizowanych
w sklepach na terenie CH Jantar, przy czym:
a) dowody zakupu muszą mieć datę realizacji w dniach 06.07.2019 –
31.08.2019,
b) dwa łączone dowody zakupy o łącznej wartości transakcji co najmniej 100,00
zł brutto mogą pochodzić z dwóch różnych dni realizacji w dniach 06.07.2019 –
31.08.2019 (np. 1 dowód o wartości 50 zł brutto z dnia 8 lipca i drugi dowód o
watrości 60 zł brutto z dnia 15 lipca 2019), przy czym dowody te nie mogą
przekroczyć daty ważności ulotki z wizerunkiem karty podarunkowej.
Pozytywnie zweryfikowane dowody zakupu POK ostemplowuje pieczątką firmową
CH Jantar. Dowód zakupu ostemplowany nie moż być ponownie wykorzystany
w celu wzięcia udziału w Konkursie.
Na ulotce z wizerunkiem karty podarunkowej znajduje się data ważności jej
wymiany na kartę podarunkową, po którym bezwarunkowo nie będą wydawane
karty podarunkowe.
Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na inną nagrodę rzeczową ani na
równowartość pieniężną.
Karty podarunkowe są wydawane uprawnionemu Uczestnikowi w miejscu
wydawania POK.
Karty podarunkowe w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od
dnia jego zakończenia, to jest do dnia 14 września 2019 r.
6.2.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3.
Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: ARPRES Art Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (adres: ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa), z dopiskiem na
kopercie „LETNI PATROL – reklamacja”.
6.4.
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1.
Informujemy, iż podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z przepisami:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
b) od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), celem rozpatrzenia
przez
ARPRES
Art
Sp.
z
o.
o.
złożonych
reklamacji
w związku z organizowanym Konkursem. Administratorem Państwa danych
jest ww. spółka („Administrator”). Podmiotami przetwarzającym dane
osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem będą:
Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Ponadto przysługuje
Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a
co się z tym wiąże żądania usunięcia tych danych. Powyższe czynności zostaną
przez nas przedsięwzięte niezwłocznie po uzyskaniu od Państwa takiego żądania.
Żądanie powinno zostać wysłane w formie pisemnie na adres Administratora.
Informujemy, iż nieudzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych
osobowych będzie skutkować niemożnością rozpatrzenia złożonej reklamacji.
Dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30.09.2019.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o
kontakt z Administratorem.
Informujemy, że w chwili udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych
organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
natomiast od dnia 25 maja 2018 r. tym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w sposobie
przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o ochronie danych osobowych.
8.2.
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w POK znajdującym się na terenie
CH Jantar w terminie od 06.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
8.3.
Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad
przeprowadzenia
Konkursu
na
materiałach
reklamowych-promocyjnych.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
8.4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
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