
 
Regulamin akcji prosprzedażowej 

„Słodkie Walentynki”  oraz Konkursu „ Miłosne wyznanie. Wygraj voucher do SPA”, 
organizowanych na terenie Centrum Handlowego Galeria Sanowa w Przemyślu 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Organizatorem akcji prosprzedażowej „Słodkie Walentynki”, zwanej w dalszej części  Regulaminu „Akcją Prosprzedażo-

wą” i Konkursu „Miłosne wyznanie. Wygraj voucher do SPA”, zwanym w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest SAN 
DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowa-
dzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000256399, NIP 687-184-0321, REGON 180116680 („Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej i Konkursu. 
3. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej i Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regu-

laminu  w całości.  
 
II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KONKURSU 
1. Akcja Prosprzedażowa i Konkurs trwa w terminie 7-16.02.2019r.  od godz. 9.00 do godz. 21.00. 
 
III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KONKURSU 
1. W Akcji Prosprzedażowej i Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba dokonująca zakupów w sklepach zloka-

lizowanych w galerii handlowej Galeria Sanowa („Galeria Sanowa”) w Przemyślu przy ulicy Brudzewskiego 1, w dniach  
od 7 do 16 lutego 2019r.  za wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu („Uczestnik”).  

2. W Akcji Prosprzedażowej i Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA Ma-
nagement Sp. z o. o. , P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
prowadzeniu Akcji Prosprzedażowej, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na 
terenie Galerii Sanowa. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynno-
ści na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykony-
wana.  

 
IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ I KONKURSU 
1. Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej i Konkursie należy dokonać w dniach 7- 16.02.2019r. na terenie Galerii Sano-

wa zakupów na co najmniej 100 (sto) złotych brutto, udokumentowanych maksymalnie 2 paragonami w okresie trwania 
Akcji Prosprzedażowej. Na podstawie tych samych paragonów Uczestnicy mogą wziąć udział zarówno w Akcji Prosprzeda-
żowej jak i w Konkursie. 

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą 
wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej i Konkursie mogą brać udział tylko paragony dokumentujące zakup doko-
nany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej i Konkursie nie mogą brać udziału para-
gony dokumentujące zakup dokonany kartą podarunkową lub bonem podarunkowym. 

3. Paragony podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie Galerii Punkcie Wydawania Upominków („Punkt”), który 
czynny jest w dniach 14-16.02.2019r. w godz. 9.00-21.00. Punkt zlokalizowany jest na pasażu obok wejścia głównego do 
galerii. Przedstawione przez Uczestników paragony zostaną opieczętowane. 

4. Akcja prosprzedażowa: 
a) 1000 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do Punktu w dniach 14-16.02.2019r.  otrzyma upominki. Podczas trwania 

Akcji Prosprzedażowej zostanie rozdanych 1000 upominków.     
b) Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden upominek. 
c) Przy odbiorze upominku Uczestnik zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru upominku. Załącznik nr 1 zawie-

ra wzór protokołu.  
5.    Konkurs „Miłosne wyznanie.Wygraj voucher do SPA”.  

a) Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać w dniach 7-16.02.2019r na terenie Galerii Sanowa zakupów za min. 100 
zł przy możliwości łączenia maksymalnie 2 paragonów.  

b) Za każde wydane 100 zł (na maksymalnie 2 paragonach) w czasie trwania Akcji Prosprzedażowej, Uczestnik otrzymuje 
w Punkcie jeden Kupon Konkursowy, zwany w dalszej części Regulaminu „Kuponem”.  

c) Zgłoszenia paragonów oraz wydawanie Kuponów prowadzone będą w Punkcie Wydawania Upominków („Punkt”), 
który czynny jest w dniach 14-16.02.2019r. w godz. 9.00-21.00. Punkt zlokalizowany jest na pasażu obok wejścia 
głównego do galerii.  

d) Przedstawione paragony zostaną opieczętowane.  



 
e) Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu zdania: „Kocham Cię! To nie tylko słowa. Napisz , jak na co dzień oka-

zujesz miłość ukochanej osobie  ……… „ 
f) Miejsce, gdzie należy wpisać zadanie konkursowe znajduje się na Kuponie. 
g) W Konkursie biorą udział tylko Kupony czytelnie i prawidłowo wypełnione. Przez prawidłowo wypełniony Kupon ro-

zumie się wypełnienie wszystkich pól znajdujących się na Kuponie. 
h) Zadanie konkursowe będzie oceniane przez Komisję Konkursową według kryteriów pomysłowości, oryginalności i li-

terackości tekstu.  
i) Komisja Konkursowa wybierze 14 Uczestników Konkursu, którzy otrzymają nagrodę w postaci vouchera do Spa w 

Wellnes & SPA Hotel Gloria w Przemyślu,  o wartości 150 zł brutto/ każdy. 
j) Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie do dnia 19.02.2019 r.  
k) Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownego oświadczenia niezbędnego  dla prawidłowego 

przebiegu Konkursu.  
5. Osoba weryfikująca paragon lub fakturę będzie je oznaczała, jako paragon lub faktura, które brały już udział w Promocji. 

W przypadku braku zgody na dokonanie oznaczenia paragonu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania 
upominku oraz Kuponu konkursowego. 

6. Każdy paragon lub faktura mogą być wykorzystane w Promocji tylko jeden raz. 
7. Upominki nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.  
 
V. UPOMINKI i NAGRODA  
1. Pula upominków zawiera 1000 upominków: czekoladowe serce z logo Galerii Sanowa. 
2. Upominki  wydawane będą w dniach 14-16.02.2019r. do godz. 21.00  lub do wyczerpania się puli upominków.  
3. Nagrodami w Konkursie jest 14 voucherów  do SPA o wartości 150 zł brutto każdy. 
4. Dodatkowo do każdej z nagród rzeczowych, o których mowa w powyższym ust. 3, zwycięzca otrzymuje nagrodę pienięż-

ną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej. Nagrody pieniężne zostaną pobrane 
przez Organizatora, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w kon-
kursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i zostaną przekazane do właści-
wego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej wartości nagród oznacza, 
że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy. 

5. Zwycięzca, któremu przyznano nagrodę, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi 
na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

6. Warunkiem uzyskania nagrody jest: osobiste odebranie nagrody przez zwycięzcę w biurze administracji Galerii oraz kom-
pletne wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru nagrody (imię, nazwisko, adres zameldowania, mail), a także okazanie 
dowodu potwierdzającego tożsamość. Zwycięzca powinien odebrać nagrodę najpóźniej do dnia 28.02.2019r.,  po upły-
wie którego zwycięzca traci prawo do nagrody. 

 
V. DANE OSOBOWE 
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

2. W związku z przeprowadzaniem Akcji Prosprzedażowej oraz Konkursu i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko 
Uczestnika, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania , PESEL.  

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  przenoszenia 
danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 
wzięcie udziału w Akcji Prosprzedażowej i Konkursie  oraz odbiór upominku i nagrody. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Prosprzedażowej I Konkursu, a po ich zakończeniu 
przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
 



 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin Akcji Prosprzedażowej oraz Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Biurze Administracji, w Punk-

cie Wydawania Upominków oraz na stronie www.galeriasanowa.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Prosprzedażowej i Konkursu  bez podania przyczyny. 
 

 

 

Zał.1  

Potwierdzam odbiór upominku w postaci czekoladowego serca  z logo Galerii Sanowa. 

 

Potwierdzam odbiór upominku w postaci czekoladowego serca z logo Galerii Sanowa. 

Data 
 

Imię i nazwisko Klienta 
 

Podpis Klienta 
 

   

   

   

   

   

 

 

 
 
 

 

http://www.galeriasanowa.pl/

