
REGULAMIN AKCJI  

PARYSKIE POMALUNKI - PORTRETY 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Nazwa akcji będzie prowadzona pod nazwą „Paryskie pomalunki - rysunek ” na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie akcji zwanym dalej „regulaminem”. 

1.2. Nazwa organizatora akcji – organizatorem akcji jest firma pod nazwą Marta 

Kaczmarz Singularity, ul. Konstantynowska 7, 95-200 Pabianice.  

1.4. Zasięg akcji  – akcja dedykowana jest do Klientów Centrum Handlowego Galeria 

Łódzka, którzy zjawią się 10.02.2023r. - 14.02.2023r. w punkcie obsługi akcji. 

 

1.5. Całkowity czas trwania akcji  – akcja rozpoczyna się 10.02.2023 r., kończy 

14.02.2023 r, w godz. 12.00 - 19.00 z wyłączeniem niedzieli niehandlowej 

12.02.2023r.  

2.Definicje  

2.1. Akcja – akcja, w której, każda para będzie mogła wziąć udział. 

 

2.2. Centrum handlowe – Centrum Handlowe Galeria Łódzka przy al. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź, zw. dalej Centrum. 

 

3.Uczestnicy akcji 

 

3.1 W akcji może wziąć udział tylko para (dwie osoby).  

 

3.2 W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy Centrum 

Handlowego, a także: 

a) najemcy oraz pracownicy najemców punktów handlowych, usługowych  

i rozrywkowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego; 

b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym agencja 

ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i firma 

świadcząca usługi zarządzania parkingiem; 

c) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu; 

d) pracownicy podmiotów z pkt. a, b i c powyżej i osoby zaangażowane przez te 

podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów. 

4. Zasady akcji  
 

4.1 Artysta wykonuje maksymalnie jeden rysunek na parę. 
 

 



5. Zasady postępowania reklamacyjnego 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas jej 

trwania na piśmie, na adres biura organizatora. 

 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 

organizatora, nie późniejsza niż 19.02.2023 r. 

5.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika 

konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.  

5.3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 

reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku 

reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi konkursu pocztą (listem poleconym). 

O zachowaniu terminu dwóch tygodni decyduje data nadania przesyłki przez 

organizatora (data stempla pocztowego). 

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora 

konkursu oraz punkcie obsługi akcji.  

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.). 
 
6.3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 10.02.2023 r. 

 


