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R E G U L A M I N  A KC J I  

„Pączkobranie w Galerii Sanowa”  

 

1. Organizator i czas trwania Akcji. 

1.1. Organizatorem Akcji organizowanej pod nazwą "Pączkobranie w Galerii Sanowa", zwanej dalej 

"Akcja" jest San Development Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Górnych Wałów 42, 44-

100 Gliwice), NIP 6871840321, REGON 180116680, zwana dalej "Organizatorem". 

1.2. Akcja rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2017r. od godziny 10:00 i trwa do dnia 23 lutego 2017r. 

do godziny 21:00 (Okres ten zwany jest dalej „Czasem trwania Akcji”) i w tym czasie trwać 

będzie sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Akcji. 

1.3. Akcja jest organizowana na terenie województwa podkarpackiego w Centrum Handlowym 

"Galeria Sanowa" mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Wojciecha Brudzewskiego 1, zwanym 

dalej "Centrum Handlowe". 

1.4. Akcja, nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

1.5. Fundatorem Rodzinnych Zestawów Pączków w Akcji jest San Development Spółka z o.o. z 

siedzibą w Gliwicach (ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice), NIP 6871840321, REGON 

180116680 („Fundator”). 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji 

2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych 

w pkt 2.2.  ("Uczestnik"). 

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, grupy spółek 

powiązanych z San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, KRS 

0000256399, P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, KRS 0000272669 i 

P.A. Nova Management Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, KRS 

0000386671 oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie 

Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu 

i prowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony serwisu sprzątającego a także firmy 

technicznej Centrum Handlowego. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę 

lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od 

podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

3. Zasady przeprowadzenia Akcji 

3.1. W okresie trwania Akcji, w holu znajdującym się pomiędzy wejściem głównym do Centrum 

Handlowego a chodnikami ruchomymi, znajdować się będzie stoisko, gdzie będą wydawane 

Rodzinne Zestawy Pączków.  

3.2. Aby otrzymać Rodzinny Zestaw Pączków należy dokonać zakupów za kwotę określoną w pkt 3.3 

oraz  przedstawić paragon hostessie. 
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3.3. Minimalna wartość zakupu dokonanego w czasie trwania Akcji w jednym dniu i w jednym 

punkcie handlowym lub usługowym działającym na terenie Centrum Handlowego, z 

wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt. 3.5, kwalifikująca do wzięcia udziału w Akcji wynosi 

50zł brutto. Uczestnikowi nie przysługuje prawo sumowania poszczególnych paragonów, w celu 

osiągnięcia wartości zakupów w wysokości 50 zł brutto. 

3.4. Za każdy udokumentowany paragonem lub fakturą zakup na kwotę minimum 50 zł brutto 

dowolnego towaru lub usługi, w jednym dniu i w jednym punkcie handlowym lub usługowym 

działającym na terenie Centrum Handlowego, z wyjątkiem zakupów wymienionych w pkt. 3.5. 

Uczestnik otrzyma jeden Rodzinny Zestaw Pączków. 

3.5. Z udziału w Akcji wykluczone są zakupy: 

a) zakładów totalizatora sportowego; 

b) leków; 

c) wyrobów tytoniowych; 

d) wymiana pieniędzy w kantorze; 

e) dokonane w sklepie Kaufland; 

f) za które zapłata została dokonana bonami zakupowymi; 

g) alkoholi. 

3.6. Aby otrzymać Rodzinny zestaw pączków należy okazać hostessie paragon za zakupy dokonane 

zgodnie z punktem 3.3. i 3.4 oraz 3.5. Hostessa sprawdzi autentyczność i ważność paragonu. Aby 

paragon mógł zostać uznany za ważny, data zakupów musi zawierać się w przedziale czasowym 

określonym w punkcie 1.2., a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na 

terenie Centrum Handlowego i być punktem handlowym lub usługowym biorącym udział w 

Akcji z uwzględnieniem punktu 3.5. W przypadku pozytywnej weryfikacji paragonu hostessa 

przypieczętuje go na odwrocie i wyda Uczestnikowi Rodzinny Zestaw Pączków. 


