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REGULAMIN Akcji „Powrót do szkoły” 
w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 roku  

w Centrum Handlowym Galeria Kaskada w Szczecinie 
 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Definicje: 

a. Akcja – program sprzedaży premiowej „Powrót do szkoły” w Centrum Handlowym Galeria Kaskada 
w Szczecinie, al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 roku objęty 
niniejszym Regulaminem. 

b. Nagroda – zestaw gadżetów szkolnych, który Uczestnik ma prawo otrzymać w zamian za dokonanie 
zakupów o wartości co najmniej 50,00 zł brutto  potwierdzonych jednym paragonem 
/ rachunkiem (z wyłączeniem faktur VAT) w okresie trwania Akcji, w Punktach objętych Akcją 
 w Centrum Handlowym Galeria Kaskada w Szczecinie, na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

c. Uczestnik – osoba biorąca udział w programie sprzedaży premiowej. 
d.      Punkty objęte Akcją: wszystkie punkty handlowe w Centrum Handlowym Galeria Kaskada w 

Szczecinie, al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin z wyłączeniem banków i kantoru. Z Akcji 
wyłączone są również artykuły wskazane w  § 3.2. 

 
 
 

2. Organizatorem Akcji jest Agencja Reklamowa BONO z siedzibą w Szczecinie, ul. Koralowa 23, 71-220, NIP: 
852-060-48-95, REGON: 005460657 

3. Organizator działa na zlecenie ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: 00-032 Warszawa ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000022645, NIP 526-17-88-751. 

4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w czasie trwania Akcji - w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 roku w 
Punkcie Obsługi Akcji zlokalizowanym na poziomie -1 Centrum Handlowego Galeria Kaskada, w Punkcie 
Informacji na poziomie 0 oraz na stronie internetowej: https://www.galeria-kaskada.pl/. 

5. Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do 
udziału w Akcji na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik 
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. 

6. Akcja realizowana jest w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 roku w godzinach 11:00 do 18:00 lub do 
wyczerpania nagród określonych w paragrafie 6. 

7. Akcja ma ograniczony charakter — odbywa się wyłącznie na terenie Centrum Handlowego Galeria Kaskada w 
Szczecinie i jest adresowana do jego Klientów. Akcja obejmuje punkty handlowe w Centrum Handlowym 
Galeria Kaskada w Szczecinie wskazane w § 1 ust. 1 d. 

 
§ 2 - WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI  

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 
2. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu Sprzedaży Premiowej. 
3. W Akcji mogą brać udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat pod warunkiem kontrolnej weryfikacji 

tożsamości i wieku Uczestnika. Uczestnik Akcji jest zobowiązany okazać pracownikom obsługi Akcji do 
wglądu dokument tożsamości wydany na własne nazwisko. 

4. Z Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora  
do przeprowadzenia i nadzoru nad przebiegiem Akcji, pracownicy ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., 
pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i ECE, jak również osoby bezpośrednio 
zaangażowane w przygotowanie Akcji, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych 
współpracujących z Organizatorem lub ECE, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Z Akcji są 
wyłączeni również najemcy oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie 
Centrum Handlowego Galeria Kaskada w Szczecinie. 

5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 4. powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
§ 3 - ZASADY I PRZEBIEG AKCJI  

1. Akcja polega na uprawnieniu Uczestnika - po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 poniżej 
niniejszego paragrafu, do otrzymania zestawu gadżetów szkolnych składającego się z: bidonu, 
śniadaniówki, kolorowego zakreślacza i workoplecaka.  

2. Dokonanie zakupów o łącznej wartości brutto minimum 50,00 zł, potwierdzonych jednym paragonem / 
rachunkiem (z wyłączeniem faktur VAT), w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 roku w Punktach objętych Akcją w 
Centrum Handlowym Galeria Kaskada w Szczecinie, premiowane będzie nagrodą w postaci zestawu 
gadżetów szkolnych. Przez dokonanie zakupów rozumie się zakup towarów lub usług w Punktach objętych 
Akcją. W Akcji nie mogą brać udziału zakupy udokumentowane fakturą VAT. 
 
 

https://www.galeria-kaskada.pl/
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Z Akcji 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);  

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 (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);  

c)  

produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);  

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz 
przedmioty służące do karmienia piersią. 
e)  
kupony loterii lub gier, w szczególności Lotto, zakup kart/doładowań typu pre-paid, karty przedpłacone/ bony 
podarunkowe 

 f) 
usługi (np. transakcje zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty 
kredytu/pożyczki, dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki)  
 
 

3. Przystąpienie do Akcji i odebranie nagrody w postaci zestawu gadżetów szkolnych jest możliwe wyłącznie 
poprzez dokonanie zakupów w Puntach objętych Akcją zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 2 oraz 
zgłoszenie się w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru nagrody do Punktu Obsługi Akcji i 
okazanie dowodu zakupów, uprawniającego do odbioru nagrody, celem weryfikacji przez Organizatora pod 
względem daty zakupów oraz ich wartości oraz zarejestrowania przez Organizatora.   

4. Odbiór nagrody w postaci zestawu gadżetów szkolnych jest możliwy tylko w Punkcie Obsługi Akcji na 
poziomie -1, wyłącznie w dniu, w którym dokonano zakupów uprawniających do otrzymania nagrody, 
bezpośrednio po okazaniu paragonu / rachunku, upoważniającego do odbioru nagrody oraz 
zarejestrowaniu dokonanych zakupów. 

5. Każdy Uczestnik przystępujący do udziału w Akcji jednego dnia może odebrać tylko jedną nagrodę w postaci 
zestawu gadżetów szkolnych. 

6. Nagrodę w postaci zestawu gadżetów szkolnych można odebrać wyłącznie w czasie trwania Akcji 
promocyjnej w dniach 27-28 sierpnia 2022 w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru nagrody, 
w godzinach 11:00 – 18:00 w  Punkcie Obsługi Akcji - poziom -1. 

7. Każdy Uczestnik Akcji jednego dnia może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz i odebrać tylko jedną nagrodę w 
postaci zestawu gadżetów szkolnych. 

8. Sumowanie kwoty 50 zł brutto na więcej niż jednym paragonie / rachunku nie uprawnia do odbioru zestawu 
gadżetów szkolnych.  

9. Wielokrotność minimalnej wartości zakupów dokonanych na jednym paragonie / rachunku nie upoważnia 
Uczestnika do otrzymania większej liczby zestawu gadżetów. 
 

§ 4 - CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

1. Akcja trwa w dniach 27-28 sierpnia 2022 w godzinach 11:00 – 18:00. 
2. Realizacja nagród w postaci możliwości odbioru zestawu gadżetów szkolnych odbywać się będzie w dniach 

i w godzinach trwania Akcji, wskazanych w ust. 1 powyżej, w dniu dokonania zakupów uprawniających do 
odbioru nagrody.  

 
3. Akcja zostaje zakończona w dniu 28 sierpnia 2022 roku o godzinie 18:00 lub w momencie wyczerpania 

zapasu nagród. Nie ma możliwości odbioru nagrody po zakończeniu akcji promocyjnej. 
 
§ 5 - NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM AKCJI PROMOCYJNEJ 
 

1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Akcji. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji Uczestników, których działania są 

sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem Sprzedaży Premiowej. 
3. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Akcji przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem 

takiego Uczestnika z udziału w Akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić 
żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z udziału w Akcji. 
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, z powodu wyczerpania puli nagród lub z powodu zakończenia Akcji. 
 

 
§ 6 - NAGRODY 

10. Nagrodami są zestawy gadżetów szkolnych, w skład których wchodzą: bidon, śniadaniówka, kolorowy 
zakreślacz i workoplecak. Dostępne jest 950 sztuk ww. zestawów w 2 wersjach kolorystycznych: 
zielonej i czerwonej (475szt. zestawów zielonych i 475szt. zestawów czerwonych). Zestawy gadżetów 
szkolnych będą wydawane w oparciu o okazane Organizatorowi maksymalnie jednego paragonu / rachunku 
(z wyłączeniem faktur VAT) o wartości minimum 50,00 zł brutto, potwierdzające dokonanie zakupów w 
Punktach objętych Akcją w Centrum Handlowym Galeria Kaskada w Szczecinie na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie, wyłącznie w dniu dokonania zakupów uprawniających do odbioru nagrody. 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba nagród jest ograniczona i wynosi 950 sztuk zestawów 
gadżetów szkolnych, każdy o wartości 40,90 zł brutto. O prawie do nagrody decyduje kolejność zgłoszeń 
Uczestników i dokonanie rejestracji paragonów / rachunków. W przypadku wydania przez Organizatora puli 
nagród w tym dniu Akcja zostaje zakończona. Nagrody nie wydane do zakończenia Akcji przepadają na rzecz 
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podstawą wydania nagrody jest wyłącznie potwierdzenie paragonami 
lub rachunkami (z wyłączeniem faktur VAT) dokonania zakupów w Punktach objętych Akcją w Centrum 
Handlowym Galeria Kaskada w Szczecinie oraz dokonanie rejestracji zakupów w Punkcie Obsługi Akcji w 
dniu dokonania zakupów, na zasadach określonych w niniejszymi Regulaminie.   

3. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania nagrody nie mogą żądać  wymiany nagrody na inne produkty lub 
wymiany nagrody na równowartość pieniężną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość  
i użyteczność nagrody. 

4. Celem otrzymania nagrody uczestnicy zobowiązani są udokumentować i zarejestrować zakupy w Punkcie 
Obsługi Akcji w dniu dokonania zakupów. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez Uczestnika 
protokołu odbioru nagrody, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

5. Prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi ECE 
Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 
 

§ 7 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem 

poleconym na adres: Biuro Dyrekcji, Galeria Kaskada, al. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin z dopiskiem 
„Reklamacja - Sprzedaż premiowa w Centrum Handlowym Galeria Kaskada”, najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca (decyduje data nadania reklamacji widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki 
kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji.  

2. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności 
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu osoby składającej reklamację, 

jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 

Organizatora.  
5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego 

wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
6. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu reklamacyjnym.  Postępowanie 

reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. 
 

 
§ 8 -  INNE POSTANOWIENIA 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników,  
z uwzględnieniem już nabytych przez Uczestników praw do otrzymania nagrody. W takim przypadku 
Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników Akcji o treści zmian Regulaminu i terminie ich 
wprowadzenia, tak by każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu 
i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Akcji lub odstąpienia od udziału w niej. 

2. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji. 
3. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów o grach 

hazardowych i zakładach wzajemnych. 
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Akcji. 
5. Interpretacja zasad i warunków określonych niniejszym regulaminem dokonana przez Organizatora może być 

kwestionowana wyłącznie na drodze postępowania reklamacyjnego. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 
 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
 
 
Sporządzony w Szczecinie w celu przekazania zestawu gadżetów szkolnych w ramach Akcji „Powrót do szkoły” 
przeprowadzonej w Galerii Kaskada w Szczecinie w dniach 27 i 28 sierpnia 2022 r. 
 

Imię i nazwisko                   

                  
 

 

 
Nazwa sklepu 

 

 
Kwota zakupów (zł) 

 

 

 

Niemniejszym potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Akcji „Powrót do szkoły”, akceptuję jego postanowienia 

i przyjmuję zestaw gadżetów szkolnych.  

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu 
przeprowadzenia Akcji „Powrót do szkoły” jest ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
pod adresem: 00-032 Warszawa ul. Przeskok 2, wpisana do rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000022645 oraz NIP 5261788751. W związku z moim uczestnictwem 
w Akcji wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora podanych przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję 
do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji i 
otrzymanie zestawu gadżetów szkolnych, a każdy Uczestnik Akcji posiada prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

.................................................. 
data 

 

...................................................                             .................................................. 
podpis Wydającego                                                             podpis Uczestnika 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


