PAKOWANIE PREZENTÓW
REGULAMIN AKCJI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Bezpłatne
Pakowanie Prezentów” („Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Studio 2 Biuro Promocji, z siedzibą w Krakowie 30-431, przy ul.
Pszczelnej 36, na zlecenie Galerii Łódzkiej.
3. Akcja Promocyjna jest prowadzona w Galerii Łódzkiej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź,
przy stoisku pakowania prezentów zlokalizowanym na poziomie -1.
4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie 1–23 grudnia 2021 r. w godzinach:
a) poniedziałki–soboty w godzinach 12.00–19.00,
b) niedziele handlowe, tj. 12 grudnia oraz 19 grudnia 2021 r. w godzinach 11.00–19.00.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w punkcie promocyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 3
Regulaminu.
§2
ZASADY PROMOCJI „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW”
1. Akcja Promocyjna jest skierowana do klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi („Klient”).
2. Klient będący w posiadaniu dokumentu (paragon), potwierdzającego dokonanie w dniach 1–23 grudnia 2021
r. zakupu produktu przeznaczonego na prezent („Prezent”) w Galerii Łódzkiej w Łodzi o minimalnej wartości
100 zł (słownie: sto złotych), jest uprawniony do skorzystania z bezpłatnego, jednorazowego zapakowania
tego Prezentu w terminie do 23 grudnia 2021 r.
3. Prezent może się składać z kilku rzeczy, których łączna minimalna wartość wyniesie 100 zł, pod warunkiem,
że będą zapakowane razem jako jeden prezent.
4. Jednorazowo dla Klienta w jednym dniu akcji mogą zostać zapakowane maksymalnie 2 Prezenty.
5. W celu skorzystania z promocji Klient jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający zakup
pakowanego Prezentu (paragon), o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Zapakowaniu na Prezent podlega wyłącznie ten produkt, którego dotyczy okazany przez Klienta dokument
potwierdzający dokonanie zakupu.
7. Organizator ma prawo do odmówienia zapakowania Prezentów wielkogabarytowych lub nietypowych, takich
jak np. walizki, telewizory, sprzęt sportowy. Decyzja o możliwości pakowania danego produktu pozostaje w
gestii obsługi stoiska.
8. Wykorzystane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu zostają oznaczone pieczątką z logo Akcji
Promocyjnej i nie mogą zostać ponownie wykorzystane w ramach „Bezpłatnego Pakowania Prezentów”.

9. Prezenty są pakowane w kolejności zgodnej z kolejką. Klient jest zobowiązany do obecności podczas
pakowania Prezentu na stoisku i odpowiada za przekazane do pakowania produkty.
10. Prezenty są pakowane wyłącznie przez obsługę stanowiska – materiały nie mogą być wydawane klientom na
życzenie, pomijając usługę pakowania.
11. Stoisko nie świadczy usług płatnego pakowania prezentów.
12. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, zawierające co najmniej imię, nazwisko i preferowaną
formę kontaktu klienta składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji, należy przygotować w
formie pisemnej i przesłać e-mailem na adres Organizatora biuro@studio2.pl. Organizator udzieli odpowiedzi
na złożoną reklamację w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wiadomości.
13. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny. Klient, biorąc udział w Akcji Promocyjnej, wyraża zgodę na
zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

