
REGULAMIN AKCJI „BLACK FRIDAY” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „BLACK FRIDAY” zwaną w dalszej części 

regulaminu Akcją jest Centrum handlowe LIWA w Kwidzynie, zwane dalej Organizatorem. 

2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Akcji wykonuje Organizator. 

3. Akcja odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

4. Akcja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 29.11.2019 r. w godz. 13:00-20:00 lub 

do wyczerpania zapasów. 

5. Organizator przeprowadza Akcję na terenie Centrum Handlowego we współpracy ze sklepami 

zlokalizowanymi w obiekcie. 

6. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. 

7. Treść Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Akcji na stoisku promocyjnym Organizatora 

znajdującym się w Centrum Handlowym na poziomie 1. 

8. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. 

 

II. UCZESTNICY AKCJI 

1. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna przebywająca/zamieszkała na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy 

realizacji akcji marketingowej, a także pracownicy sklepów, które wynajmują powierzchnię na terenie 

Centrum Handlowego, pracownicy ochrony oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej 

pierwszego stopnia. 

3. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone 

Regulaminem. 

4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Akcji zwane będą w 

dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". 

5. Usługa promocyjna polegająca na otrzymaniu prezentu za zakupy po okazaniu paragonu z dnia 

wydarzenia w Centrum Handlowym, zwana będzie w dalszej części Regulaminu ”usługą promocyjną”.  

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI I PRZYZNAWANIA PREZENTÓW 

1. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:  



a) zakupić dowolny towar w sklepach zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego na kwotę 

minimum 100 zł brutto w dniu 29.11.2019 r.; 

b) zachować dowód zakupu w postaci paragonu; 

c) zgłosić się z oryginalnym dowodem zakupu do stoiska promocyjnego w Centrum Handlowym 

zlokalizowanego na poziomie 1 w dniu wydarzenia tj. 29.11.2019 r. w celu potwierdzenia jego 

oryginalności poprzez otrzymanie z tyłu paragonu pieczątki Organizatora. 

2. Uczestnicy Akcji mogą ubiegać się o otrzymanie usługi promocyjnej w dniu trwania Akcji lub do 

wyczerpania zapasów.  

3. Uczestnik, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, będzie upoważniony 

do odebrania usługi promocyjnej pod postacią prezentu za dokonane zakupy. 

Po okazaniu JEDNEGO paragonu na kwotę minimum 100 zł otrzyma jeden z zestawów: 

• uchwyt na telefon + ładowarka samochodowa 

• etui na karty + pamięć USB 8 GB 

lub szklaną butelkę na napoje. 

Uczestnik w przypadku okazania paragonu na stoisku może otrzymać wyłącznie jeden prezent. 

4. Prezent za zakupy można odebrać, udając się wraz z oryginalnym dowodem zakupu do stoiska 

promocyjnego w Centrum Handlowy zlokalizowanego na poziomie 1 w dniu 29.11.2019 r. Akcja trwa 

w wyznaczonym terminie lub do wyczerpania się puli produktów promocyjnych wydawanych po 

przedstawieniu oryginalnego dowodu zakupu w postaci paragonu i spełnienia pozostałych warunków 

Akcji. 

5. Uczestnikom Akcji nie przysługuje prawo wymiany otrzymanego prezentu za zakupy na inną rzecz 

ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do otrzymania usługi promocyjnej nie może zostać przeniesione na 

inną osobę. 

6. Liczba prezentów biorących udział w Akcji jest ograniczona i po wyczerpaniu puli Akcja zostanie 

zakończona.  

7. W czasie trwania Akcji Uczestnik musi przedstawić dowód zakupu za minimalną kwotę 100zł 

brutto, z zastrzeżeniem, że jeden paragon może zostać zgłoszony do udziału w Akcji tylko jeden raz. 

W przypadku, gdy Uczestnik przedstawi Organizatorowi paragon, o którym mowa powyżej, oraz na 

podstawie takiego paragonu otrzyma prezent za zakupy, Organizator odnotuje fakt wykorzystania 

danego paragonu poprzez przystawienie pieczątki na odwrocie paragonu. Paragon z przystawioną 

pieczątką nie może być wykorzystany ponownie w celu odbioru kolejnych prezentów za zakupy. 

Prezenty za zakupy otrzymają osoby, które jako pierwsze prawidłowo zgłoszą swój udział w Akcji. 

Paragony nie mogą się sumować. Podczas trwania Akcji jeden Uczestnik może odebrać 

maksymalnie 1 prezent za zakupy. 

 

IV. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać na 

piśmie, pod rygorem nieważności w ciągu 30 dni od dnia 29.11.2019 r. – początek Akcji. 



2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 

dokładnie określoną przyczynę reklamacji. 

3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres: 

Marketing – INBAP 

ul. Sidorska 83 

21-500 Biała Podlaska 

Z dopiskiem „BLACK FRIDAY” 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli 

Organizatora. Decyzja w przedmiocie reklamacji, wydawana w imieniu Organizatora, jest 

ostateczna i wiążąca. 

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia. O rozpatrzeniu 

reklamacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, listem 

poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji 

promocyjnej stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.  

2. Uczestnikom Akcji, oprócz usługi promocyjnej przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie.  

3. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

 

 


