
  

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„PAKUJEMY PREZENTY NA ŚWIĘTA” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji prosprzedażowej „Pakujemy prezenty na Święta”, (zwanej dalej „Akcją 

prosprzedażową”) jest właściciel Galerii Sanowa - San Development, ul. Górnych Wałów 42, NIP: 687-

18-40-321, REGON: 180776680, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256399, kapitał zakładowy 34 000 

000 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej.  

3. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu  w całości.   

§2 

Czas trwania Akcji Prosprzedażowej 

1. Akcja Prosprzedażowa rozpoczyna się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 9.00, a kończy w dniu 24 grudnia 

2021 r. o godz. 13.00. 

§3 

Uczestnicy Akcji Prosprzedażowej 

1. W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba dokonująca zakupów w sklepach 

zlokalizowanych w galerii handlowej Galeria Sanowa („Galeria”) w Przemyślu przy ul. W. Brudzewskiego 

1, w dniach od 3 do 24 grudnia 2021 r., za wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 Regulaminu 

(„Uczestnik”).  

2. W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA 

Management 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. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące 

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

podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.  

 

§4 

Zasady i przebieg Akcji Prosprzedażowej 

1. Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać w dniach 3-24.12.2021 r., na terenie Galerii 

Sanowa zakupów za min. 50 zł brutto na 1 paragonie. 

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką 

lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko paragony 

dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank.  

 



  

 

 

3. W Akcji Prosprzedażowej nie będą uwzględniane zakupy, które dotyczą: 

a. napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 poz. 487 ze zm.); 

b. wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub 

rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2017 poz. 957 ze zm.); 

c. leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.) oraz 

przedmiotów służących do karmienia piersią;  

d. usług kantoru wymiany walut i banku, zakupu kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu 

typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz 

dokonane w dowolnym punkcie handlowo – usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, 

zakładów bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych 

świadczących tego typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych. 

4. Paragony podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie Galerii Punkcie Pakowania Prezentów 

(„Punkt”), który czynny jest w czasie trwania Akcji Prosprzedażowej w dniach 3-24 grudnia 2021r. w 

godzinach otwarcia Galerii: 

a. poniedziałek – sobota 9.00-21.00 

b. niedziele handlowe (12 i 19 grudnia): 10.00-20.00 

c. w dniu 24 grudnia (Wigilia) 9.00-13.00 

5. Punkt zlokalizowany jest na pasażu obok wejścia głównego do Galerii.  

6. Uczestnik, który zgłosi się do Punktu i udokumentuje paragonem zakup  za min. 50 zł,  uprawniony jest 

do skorzystania z usługi bezpłatnego zapakowania maksymalnie 2 produktów na prezent zakupionych 

w Galerii w czasie trwania Akcji.  

7. Jeden paragon o wartości min. 50 zł upoważnia uczestnika do skorzystania raz z usługi bezpłatnego 

pakowania prezentu/ów. Jednorazowo uczestnik może zapakować maksymalnie 2 prezenty.  

8. Uczestnik jest zobowiązany do obecności podczas pakowania prezentu na Stoisku i odpowiada za 

przekazane do pakowania produkty. 

9. Bezpłatnemu pakowaniu podlegają produkty o maksymalnych wymiarach : 60cm x 60 cm x 40 cm i 

wadze maksymalnej 5 kg.  

10. Przedstawione przez Uczestników paragony zostaną opieczętowane i nie mogą zostać ponownie 

wykorzystane w ramach Akcji Prosprzedażowej. W przypadku braku zgody na dokonanie oznaczenia 

paragonu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapakowania prezentu. 

11. W przypadku podejrzenia, że paragon dotyczy zakupów, których Uczestnik faktycznie nie dokonał lub 

został pozyskany w sposób niezgodny z prawem, a w szczególności został skradziony lub podrobiony, 

pracownik Punktu ma prawo odmówić Uczestnikowi zapakowania produktu/ów.  

 

 



  

 

 

§5  

 Postanowienie końcowe  

1. Regulamin Akcji Prosprzedażowej jest dostępny w Biurze Administracji Galerii Sanowa, w Punkcie 

Pakowania Prezentów oraz na stronie www.galeriasanowa.pl.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Prosprzedażowej  bez podania przyczyny. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji. Organizator jest zobowiązany do 

rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo  i 

miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

5. Regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2021 r. od godz. 09:00. 

 

 

 

 

 

http://www.galeriasanowa.pl/

