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REGULAMIN AKCJI „Wydrukuj sobie flipbooka” 
 
I. ORGANIZATOR AKCJI 
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Wydrukuj sobie flipbooka”  (zwanej w dalszej 

części Regulaminu „Akcją”)jest SAN DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 

Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256399, 

NIP 687-184-0321, REGON 180116680 („Organizator”). 

 

II. TERMIN I MIEJSCE AKCJI 
1.  Akcja odbędzie się  w terminie 14-15 lutego 2020r. w godz. 10.00 – 20.00 

2.  Miejsce Akcji: walentynkowa foto strefa na pasażu przy wejściu głównym do Galerii Sanowa,, ul. 

Brudzewskiego 1 

 

III.  CEL I PRZEPROWADZENIE AKCJI 
1. W trakcie trwania Akcji  Organizator udostępni uczestnikom Akcji do korzystania flipboodkę, tj. 

urządzenie elektroniczne nagrywające filmik (zwany w dalszej części regulaminu „Flipbookiem”), 

który dzielony jest na “klatki” a następnie drukowany.  

2. Do każdego nagranego Flipbooka wykonany zostanie tylko jeden wydruk w postaci mini książeczki 

o wymiarach 7,5 cm x 5 cm, bez względu na ilość osób znajdujących się w Flipbooku. 

3. Flipbooki będą na bieżąco drukowane i przekazywane bezpłatnie Uczestnikom Akcji.  

4. Czas oczekiwania na wydruk Flipbooka wynosi ok. od kilku do kilkunastu minut ( w zależności od 

liczby uczestników). Organizator zastrzega sobie, iż w razie wystąpienia problemów technicznych 

czas ten może ulec zmianie.  

5. W Akcji może wziąć udział każdy klient, który odwiedzi walentynkową foto strefę w Galerii 

Sanowa w  terminie 14-15 lutego 2020r. w godz. 10.00 – 20.00. 

6. Udział w Akcji jest bezpłatny. 

 

 

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. 

2. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Biurze Administracji Galerii Sanowa, na 

stronie www.galeriasanowa.pl. oraz w czasie trwania akcji na stanowisku wykonywania 

flipbooków (pasaż Galerii Sanowej). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyny. 


