
REGULAMIN PROMOCJI 

„Pakowanie Prezentów” w Centrum Handlowym  

ATRIUM MOLO w dniach 17 - 19 grudnia 2021r. 

§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania Promocji 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą „Pakowanie Prezentów” (dalej: Promocja)  

1.2. Organizatorem promocji „Pakowanie Prezentów”, zwanego dalej Promocją jest: EVENTJOY Natalia 

Kolasińska, Gruda 14, 11-200 Bartoszyce, NIP 725 198 02 29 (Organizator).  

1.3. Organizator jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych, przewidzianych przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zezwoleń na dokonanie czynności, o których mowa w 

niniejszym regulaminie.  

1.4. Nagrodą określa się usługę „pakowania prezentów”. 

1.5. Promocja będzie się odbywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum Handlowym 

Atrium Molo (dalej: Centrum), ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin , w dniach 17-19 grudnia 2021 roku w 

godzinach 11:00-19:00 w punkcie zlokalizowanym przy sklepie Reserved; 

1.6. Organizator zapewnia, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.  

1.7. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, wyłącznie jako konsumenci, 

zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do 

czynności prawnych mogą brać udział w Promocji tylko za zgodą swojego prawnego opiekuna.  

1.8. Uczestniczenie w Promocji jest dobrowolne. 

 1.9. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa w Promocji rozstrzyga Organizator 

1.10. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także zarządcy 

Centrum, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek 

stosunku prawnego, ani ich pracownicy i współpracownicy w Centrum, ani inne podmioty lub ich 

pracownicy i współpracownicy, o ile biorą udział w organizowaniu lub przeprowadzaniu Promocji.  

§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Promocji są:  

a) dokonanie zakupów w sklepach i punktach usługowych na terenie Centrum Handlowego 

Atrium Molo w dniach 13 - 19 grudnia 2021 roku w godzinach otwarcia Centrum Handlowego 

na dowolną kwotę. 

b) Zgłoszenie się do stanowiska pakowania prezentów „Pakowanie Prezentów” w dniach 17 do 

19 grudnia 2021 roku w godzinach 11:00 do 18:30 na terenie Centrum Handlowego Atrium 

Molo i okazanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupów. Każdy 

zarejestrowany paragon zostanie oznaczony podpisem i uprawnia do wzięcia udziału w 

Promocji.  

2.2. Jeden paragon może zostać wykorzystany w promocji pakowania prezentów tylko raz.  



2.3. Z Promocji wyłączone są paragony fiskalne za zakupy w sklepie Carrefour, a także paragony za 

zakup napojów alkoholowych, produktów tytoniowych i produktów leczniczych, zakładów lotto, 

wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich oraz wszelkie inne dowody zakupów 

niebędące paragonami fiskalnymi.  

2.4. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie.  

 2.5. Nieprzestrzeganie podanych warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z dyskwalifikacją 

Uczestnika Promocji.  

§ 3. Zasady pakowania  

3.1 W przypadku przedmiotów, których zapakowanie w papier będzie utrudnione np. kosmetyki, Klient 

ma możliwość zapakowania upominku w torebkę wskazaną przez hostessę  

3.2 Maksymalny wymiar upominku do zapakowania, to 2m x 1m.  

3.3. Usługa pakowania prezentów jest gwarantowana, w przypadku spełnienia warunków z § 2.  

3.4. Usługa pakowania nie podlega wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny. Prawa do 

nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.  

3.5. Pakowanie prezentów musi odbyć się w obecności Uczestnika Promocji – właściciela prezentu. 

Uczestnik nie może pozostawiać prezentów na stanowisku Pakowania Prezentów. 

 § 4 Postanowienia końcowe  

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

4.2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Promocji Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  

4.3 Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje 

Uczestnikom Promocji, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacja powinna być złożona 

w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Pakowanie Prezentów” na adres: EVENTJOY 

Natalia Kolasińska, Kamionka 21, 14-200 Iława. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 15 dni 

roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, 

nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód 

reklamacji.  

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Promocji bez podania przyczyn.  

4.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

4.6. Regulamin Promocji jest udostępniony do wglądu podczas trwania Promocji na stanowisku 

pakowania prezentów, na terenie Centrum Handlowego Atrium Molo.   

4.7. Każdy z biorących udział w Promocji przez przystąpienie do niego akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 


