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SKRÓCONY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„KTO ZDRAPUJE, TEN KUPUJE ” W GALERII ŁÓDZKIEJ 

Szczegółowy Regulamin do wglądu znajduje się w Punkcie Obsługi Akcji oraz w Punkcie Informacyjnym  

Galerii Łódzkiej. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem wykonawczym Akcji promocyjnej są Agnieszka Mateja oraz Monika Marczyk-Muszyńska, 

prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Agnieszka Mateja, Monika 

Marczyk-Muszyńska „Studio 2” Biuro Promocji s.c., ul. Pszczelna 36, 30-431 Kraków, NIP 6762111020 

(dalej: „Organizator”).  

2. Organizator działa na zlecenie zarządcy Galerii Łódzkiej – ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-032 Warszawa, ul. Przeskok 2, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000022645 oraz 

NIP 5261788751 (dalej „ECE Projektmanagement” lub „Zleceniodawca”).   

3. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardo-

wych. 

4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny. 

5. Akcją promocyjną są objęte wszystkie sklepy znajdujące się w Galerii Łódzkiej z wyłączeniem banków, 

kantorów, siłowni, klubów fitness, placówek Poczty Polskiej oraz centrów medycznych.  

6. Z Akcji promocyjnej wyłączone są następujące artykuły będące w sprzedaży w sklepach:  

a) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) wyroby tytoniowe – w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

c) produkty lecznicze – w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceu-

tyczne;  

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt – w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – oraz przedmioty służące do karmienia 

piersią. 

8. Z udziału w Akcji promocyjnej są wyłączone transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (w szczególno-

ści gaz, prąd, telefon, usługi komunalne, RTV i inne media, raty kredytu lub pożyczki), dokonane w 

punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze 

skupem, wymianą lub wyceną metali i kamieni szlachetnych, zakup produktów finansowych, zakup do-

ładowań sieci telekomunikacyjnej, e-papierosów, zakup kart podarunkowych, bonów i talonów poda-

runkowych, zakup leków, wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne, gry liczbowe, losy loterii pienięż-

nych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich lub gry na automatach, a także transakcje zwią-

zane z giełdą BTC. 

 

§ 2 

Czas i miejsce trwania Akcji promocyjnej 
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1. Akcja promocyjna, rejestracja paragonów oraz odbiór voucherów-zdrapek odbywać się będą w dniach 

22,23,25,26,27,28,29,30 października 2021 r. w godzinach 11.00-20.00 

2. Realizacja voucherów-zdrapek w lokalach handlowo-usługowych lub gastronomicznych odbywać się 

będzie w dniach 22-30.10.2021 roku w dniach i godzinach pracy powyższych lokali, zgłoszonych do 

udziału w Akcji promocyjnej.  

3. Akcja promocyjna jest prowadzona na terenie Galerii Łódzkiej zlokalizowanej przy Al. Piłsudskiego 

15/23, 90-307 Łódź i dotyczy wyłącznie lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych zlokalizowa-

nych w Galerii Łódzkiej, które wyraziły chęć dołączenia do akcji. Lista znajduje się w Załączniku do 

Regulaminu.   

 

§ 3 

Zasady uczestniczenia w Akcji promocyjnej  

 

1. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność 

do czynności prawnych, które jednocześnie spełnią warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej wskaza-

ne w postanowieniach niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest dokonanie – w czasie trwania Akcji promocyjnej – 

zakupu towarów w sklepach położonych na terenie Galerii Łódzkiej, wskazanych w § 1 ust. 6 niniejsze-

go Regulaminu, za minimalną kwotę 100 zł brutto (słownie: sto złotych), oraz zarejestrowanie – w 

dniu zakupu – paragonu/ów potwierdzającego ten zakup (Kwota minimalna powinna zostać osiągnię-

ta po zsumowane maksymalnie 2 paragonów) (dalej: „Paragon”).    

3. Rejestracja Paragonu/ów poprzez jego opieczętowanie będzie dokonywana w czasie trwania Akcji 

promocyjnej w Punkcie Obsługi Akcji ustawionym na pasażu, na poziomie -1 w Galerii Łódzkiej w ter-

minie 22-30 października 2021 (z wyłączeniem  24.10.2021r.) roku w godz. 11.00-20.00 

4. Każdy Paragon może zostać zarejestrowany tylko jeden raz. Paragon nie może być naruszony. Dopusz-

czalne jest zsumowanie kwot z maksymalnie 2 Paragonów dokumentujących zakupy towarów w czasie 

trwania akcji. W przypadku dokonania w jednym dniu zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność 

minimalnej kwoty uprawniającej do otrzymania voucheru, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania 

tylko jednego voucheru-zdrapki dziennie.         

5. Uczestnik, który dokonał rejestracji Paragonu/ów na minimalną kwotę wskazaną w ust. 2 powyżej, aż 

do wyczerpania dziennej puli voucherów-zdrapek jest uprawniony do otrzymania dziennie tylko  1 

voucheru-zdrapki o wartości 20 złotych brutto do wykorzystania w lokalach handlowo-usługowych lub 

gastronomicznych biorących udział w Akcji Promocyjnej na Terenie Galerii Łódzkiej. Dokładna lista lo-

kalów honorujących vouchery-zdrapki jest umieszczona w Załączniku do Regulaminu.     

6. Pula nagród, które zostaną rozdane w ramach Akcji promocyjnej, jest ograniczona i wynosi: 200 

sztuk voucherów-zdrapek o wartości 20 złotych na każdy dzień akcji. 

7. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy ECE Projektmana-

gement Polska spółka z o.o., najemcy lokali w Galerii Łódzkiej lub ich pracownicy, pracownicy ochrony, 

serwisu sprzątającego i technicznego Galerii Łódzkiej, a także jakiekolwiek inne osoby biorące bezpo-

średni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji promocyjnej. Za pracowników, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, uważa się także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W przypadku, gdy okaże się, że Pracownik opisany w tym punkcie bezprawnie odbierze Nagrodę,  pra-

cownik ten  zobowiązany jest do zwrotu nienależnie otrzymanej Nagrody.  

 

§ 4 
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Warunki Uczestnictwa w Akcji 

 

1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić warunki: 

a) Dokonać w terminie Akcji tj. 22-30.10.2021 roku (z wyłączeniem 24.10.2021) zakupów o wartości 

łącznie nie mniejszej niż 100 złotych brutto na terenie Galerii Łódzkiej  (z wyłączeniem punktów 

wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu i transakcji wskazanych w § 1 ust. 7 i ust. 8 niniej-

szego Regulaminu), które będą potwierdzone paragonem/nami fiskalnym/i. 

b) Zgłosić się w  trakcie trwania Akcji tj. 22-30.10.2021 roku (z wyłączeniem 24.10.2021) w godz. 

11:00-20:00 do Punktu Obsługi Akcji z maksymalnie 2 paragonami fiskalnymi (w dniu zakupu), 

potwierdzającymi zakupy dokonane w terminie akcji na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 złotych 

brutto i zarejestrowanie ich do udziału w Akcji. 

c) Zaakceptować warunki odbioru Nagrody, podpisać Protokół Odbioru Nagrody oraz udostępnić do 

wglądu dokumenty sprzedażowe, które zostaną opieczętowane. 

d) Pierwsze zarejestrowane 200 osób każdego dnia akcji odbierze voucher-zdrapkę (w jednej z 5 

wersji), na którym należy zdrapać określony obszar. Na zdrapce ukażą się wybrane logotypy lokali 

usługowo-handlowych oraz gastronomicznych spośród których Uczestnik może wybrać wyłącznie 

1 (jeden) punkt (zlokalizowany w Galerii Łódzkiej), w którym chce zrealizować voucher. 

e) Udać się do wybranego z voucheru punktu honorującego voucher-zdrapkę (Załącznik do Regulami-

nu) i opłacić zamówienie o wartości do 20 złotych brutto owym voucherem-zdrapką w terminie nie 

późniejszym niż 30.10.2021 roku. 

 

§ 5 

Nagrody w Akcji 

 

1. W akcji przewidziano Nagrody w postaci voucherów o wartości 20 złotych brutto do wykorzystania 

w Lokalach handlowo-usługowych oraz gastronomicznych w Galerii Łódzkiej zgodnie z Instrukcjami. 

2. Łączna ilość nagród w całej Akcji wynosi  1600 sztuk voucherów-zdrapek. 

3. Na każdy dzień Akcji został wyznaczony limit nagród wynoszący 200 sztuk voucherów do wydania 

w stanowisku – Punkt Obsługi Akcji. 

4. Każdy voucher-zdrapka może być zrealizowany maksymalnie do 30.10.2021 roku. Po tym terminie 

voucher staje się nieważny i nie ma możliwości na jego wykorzystanie bądź wymianę. 

5. Pod zdrapką zostaną umieszczone wybrane logotypy punktów handlowo-usługowych oraz ga-

stronomicznych, spośród których klient może wybrać wyłącznie  1 (jeden) punkt do wykorzystania 

voucheru. Każdy voucher-zdrapka może zostać wykorzystany jednorazowo i powinien zostać prze-

kazany obsłudze punktu jako forma rozliczenia zamówienia. 

6. W przypadku, gdy kwota rachunku w punkcie handlowo-usługowym lub gastronomicznym jest 

wyższa niż wartość voucheru-zdrapki (tj. 20 zł brutto), Właściciel Nagrody zobowiązany jest do-

płacić różnicę. W przypadku gdy wartość rachunku jest niższa niż wartość voucheru-zdrapki (tj. 20 

zł brutto), Uczestnikowi nie przysługuje zwrot różnicy i różnica przechodzi na rzecz punktu. 

 

 

§ 6 

Reklamacje 
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1. Reklamację dotyczącą Akcji promocyjnej można zgłosić Organizatorowi za pomocą korespondencji e-

mail na adres e-mail: biuro@studio2.pl lub w formie listu przesyłanego na adres Organizatora. Rekla-

macja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespon-

dencji, adres e-mail, a także określać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz wskazywać 

oczekiwany sposób jej rozstrzygnięcia.  

2. Reklamacja może zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

będących podstawą zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia realizacji 

voucheru w lokalu gastronomicznym.  

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W 

tym też terminie Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia w 

formie listu poleconego wysłanego na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub na trwałym 

nośniku za pomocą korespondencji e-mail, o ile zgłaszający reklamację wskazał w niej swój adres e-

mail. 

 

§ 7 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator wykonawczy Ak-

cji promocyjnej – Agnieszka Mateja oraz Monika Marczyk-Muszyńska, prowadzące działalność gospo-

darczą w formie spółki cywilnej pod firmą Agnieszka Mateja, Monika Marczyk-Muszyńska „Studio 2” 

Biuro Promocji s.c., ul. Pszczelna 36, 30-431 Kraków, NIP 6762111020. 

2. W sprawie danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą korespondencji e-

mail kierowanej na adres e-mail: biuro@studio2.pl. 

 

Szczegółowy zakres wykorzystania danych osobowych znajduje się w pełnym Regulaminie dostępnym w 

Punkcie Obsługi  Akcji , znajdującym się w Galerii Łódzkiej na poziomie -1 oraz w Punkcie Informacyjnym 

znajdującym się na poziomie 0. 

 

LOKALE GASTRONOMICZNE UCZESTNICZĄCE W AKCJI: 

/23 logotypów/ 

 

 


