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REGULAMIN PROMOCJI „#idź do Multikina a z biletem zjedz w Da Grasso i 

Felix Chicken -15% ” W CENTRUM HANDLOWYM STARA KABLOWNIA  

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady przeprowadzania PROMOCJI 

polegającej na zamianie wykorzystanego biletu z Multikino Czechowice na 15% rabatu na cały 

rachunek w restauracjach Da Grasso lub Felix Chicken 

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Centrum Handlowe Stara Kablownia, ul. Legionów 

83A, 43-502 Czechowice-Dziedzice.  

3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą  

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540,  

z późn. zm.). 

 

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki 

określone w Regulaminie.  

2. Udział w Promocji oraz ewentualne udostępnianie danych, związane z uczestnictwem jest 

nieodpłatne i dobrowolne. 

3.  W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które: 

a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział  

w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna; 

4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Promocji, mogą przystąpić  

do Promocji.  

5. Osoba, która przystąpiła do Promocji wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie, 

akceptuje je oraz jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

  

Rozdział 3. Zasady uczestnictwa i przebieg Promocji 

1. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Promocja odbywać się będzie wyłącznie na terenie Centrum Handlowego Stara Kablownia                     

w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 83A, i dotyczy wyłącznie Multikino Czechowice 

oraz lokali gastronomicznych Da Grasso Czechowice oraz Felix Chicken Czechowice 

3. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.  

4. Za każdy 1 bilet z Multikino Czechowice przysługuje 1 rabat w wysokości 15% na rachunek                      

w restauracji Da Grasso Czechowice lub restauracji Felix Chicken Czechowice 

5. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji, czyli za każdy bilet z Multikino 

Czechowice może otrzymać kolejny rabat 15% na rachunek w restauracji Da Grasso Czechowice 

lub restauracji Felix Chicken Czechowice 
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6. W Promocji mogą brać udział zarówno bilety w formie papierowej, jak i elektronicznej – w tym 

przypadku klient powinien okazać bilet np. na smartfonie lub innym nośniku sprzedawcy w 

restauracji przy kasie. 

 

Rozdział 4. Czas trwania Promocji. 

1. Promocja odbywać się będzie w terminie 5.10.2020-30.11.2020 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu trwania promocji, o czym 

informować będzie za pomocą strony internetowej, Fan Page na Facebooku i w materiałach 

reklamowych POS. 

 

Rozdział 5. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub 

pocztą elektroniczną na adres pr@starakablownia.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni 

roboczych od daty zakończenia Promocji, w przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

2. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego 

pocztą elektroniczną. 

 

Rozdział 6. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu 

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników  

i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: 

a. w Administracji Centrum Handlowego Stara Kablownia, ul. Legionów 83A, 43-502 

Czechowice-Dziedzice; 

b. na stronie internetowej CH Stara Kablownia: www.starakablownia.pl  

c. w lokalach gastronomicznych Da Grasso Czechowice oraz Felix Chicken Czechowice 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
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