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Regulamin akcji promocyjnej „Basen Prezentów” w Galerii Odyseja w Brzesku 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa oraz zasady 

przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Basen Prezentów” (dalej jako „Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji jest Wojciechem Kras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

W.KRAS - Wojciech Kras z siedzibą w Tuchowie pod adresem ul. Adama Mickiewicza 48, 33-

170 Tuchów, NIP 9930512118, REGON 360916438, zwany dalej jako „Organizator”. 

3. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni 

warunki określone w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 
Założenia Akcji 

1. Akcja odbywa się na terenie Galerii Odyseja w Brzesku pod adresem ul. Ludwika Solskiego 

14A, 32-800 Brzesko w okresie od 08 do 19 grudnia 2021 roku w godzinach otwarcia Galerii 

Odyseja. 

2. Nagrody będą rozdawane w następujących terminach: 

a) sobota 11.12.2021 roku w godzinach od 10-18 

b) niedziela 12.12.2021 roku w godzinach od 11-17 

c) sobota 18.12.2021 roku w godzinach od 10 - 18 

d) niedziela 19.12.2021 roku w godzinach od 11-17 

3. Akcja polega na rozdawaniu Uczestnikom nagród poprzez ich wyłowienie przez Uczestników 

z przygotowanego do tego celu „Basenu prezentów”. Uczestnik może wybrać daną nagrodę.  

4. Fundatorem nagród są przedsiębiorcy wynajmujący powierzchnie handlowe w Galerii 

Handlowej Odyseja w postaci voucherów reklamowych oraz gadżetów promocyjnych oraz 

PBHT Edmund Leś . 
5. Organizator nie odpowiada za fundowanie i pozyskanie  nagród w ramach Akcji 

 

6. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej dokonać zakupu 

w dowolnym punkcie handlowym lub usługowym na terenie Galerii Odyseja - z zastrzeżeniem 

punktu 9 poniżej - o wartości minimalnej 150,00 zł brutto. Jednorazowo Uczestnik może 

przedłożyć maksymalnie dwa paragony obejmujące wskazaną sumę. 
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7. Paragony z datą inną niż wskazana w punkcie 1 powyżej nie będą akceptowane. 

8. Nagrodami są: 

a) prezenty dla dzieci o wartości ok. 50 zł każdy 

b) vouchery do wykorzystania w punktach handlowych i usługowych znajdujących się w 

Galerii Odyseja o wartości 50 zł każdy  

9. Pula dzienna nagród wynosi 200 sztuk.  

10. Z promocji zostają wyłączone zakupy dokonane w sklepie Biedronka oraz Tabakiera Brzesko.  
 

§ 3 
Sposób organizacji Akcji  

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu o wartości min. 150 zł w okresie 

trwania Akcji. 

2. Każdego dnia prezenty można łowić do wyczerpania dziennej puli prezentów, która wynosi 200 

sztuk.  

3. W celu przystąpienia do Akcji Uczestnik dokonuje zgłoszenia do osoby obsługującej Akcję w 

imieniu Organizatora (hostessy) i okazuje paragon lub paragony potwierdzające dokonanie 

zakupu na ww. kwotę.  

4. Organizator sprawdzi każdy paragon przedłożony przez Uczestnika. Po jego sprawdzeniu 

paragon zostanie ostemplowany oraz zaprotokołowany do wykazu prowadzonego przez 

Organizatora. Wykaz zakupów obejmuje imię i nazwisko Uczestnika, numer paragonu, nazwę 

sklepu i kwotę. Uczestnik podając dane wymagane do rejestracji wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator weryfikuje każde zgłoszenie oraz kwotę wskazaną na paragonie, po czym 

decyduje czy dany Uczestnik spełnia warunki Akcji uprawniające do otrzymania nagrody.  

6. Paragon okazany Organizatorowi może być wykorzystany wyłącznie raz.  

7. Kolejność łowienia prezentów jest zgodna z kolejnością rejestracji zgłoszeń dokonanych do 

Organizatora.  

8. Po okazaniu paragonów oraz rejestracji Uczestnika, Uczestnik przystępuje do łowienia 

wybranego prezentu z „Basenu Prezentów” w wyznaczonym do tego miejscu na terenie Galerii 

Odyseja.  

9. Uczestnik może łowić prezenty z „Basenu Prezentów” wyłącznie przy użyciu urządzenia 

(wędki) udostępnionej przez Organizatora. Czas łowienia prezentu przez jednego Uczestnika  

wynosi maksymalnie 5 minut od wpuszczenia przez hostessę na teren „Basenu Prezentów”. 
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§ 4 Wyłączenia 
1. Uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w Akcji maksymalnie cztery razy przez cały okres 

trwania Akcji. 

2. Organizator Akcji, jego pracownicy, współpracownicy oraz ich najbliższa rodzina 

(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) nie mogą brać udziału w Akcji.  

3. Zakaz, o którym mowa w punkcie 2 powyżej dotyczy także właściciela Galerii Odyseja, jego 

pracowników, najemców Galerii Odyseja oraz ich pracowników.  

4. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do udziału w Akcji, w tym prawa do 

żądania wydania prezentu.  

 

§ 5 
Reklamacje 

1. Uczestnik ma prawo zgłosić pisemną reklamację dotyczącą przebiegu Akcji. 

2. Reklamacja powinna być zgłoszona najpóźniej do dnia 22 grudnia 2021 roku. Po tej dacie 

reklamacje nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamację należy zgłosić na piśmie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-

mail, numer telefonu, opis sytuacji, której dotyczy reklamacja, a także preferowany przez 

zgłaszającego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

5. Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z przedstawiciela Organizatora oraz 

przedstawiciela Galerii Odyseja w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacji. 

3. Organizator powiadomi Uczestnika o wynikach rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem  

wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

 

§ 6 
Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji oraz rozpatrzenia 

reklamacji.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Akcji.  

3. Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko (w 

przypadku rejestracji paragonu i weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w Akcji) a 

dodatkowo adres, numery kontaktowe, adres e-mail (w przypadku zgłoszenia reklamacji).  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewskazanie danych osobowych 

niezbędnych do wzięcia udziału w Akcji skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa. 

6. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przekazu 

informacji oraz ochrony danych osobowych.  

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania udzielenia 

informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych.  

 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26), a niniejszy Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w 

trybie określonym we wskazanej ustawie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 

leżących po stronie osób trzecich. 

3. Wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Akcji opisane w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie www.galeriaodyseja.pl , a także w siedzibie Organizatora 

oraz na stoisku promocyjnym w Galerii Odyseja podczas trwania Akcji. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 grudnia 2021 roku. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie trwania 

promocji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 


