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 Regulamin Akcji Pro-sprzedażowej 

pn. "BLACK FRIDAY: Zrób zakupy – odbierz bilet do Multikina gratis” 

 

 1) Organizatorem Akcji Promocyjnej pn. "BLACK FRIDAY: Zrób zakupy – odbierz 

bilet do Multikina gratis” Jest Firma Szalone Figle z siedzibą w Janowicach ul. 

Miodową 64 zwanego dalej Organizatorem.  

 

 2) Miejsce organizacji: Akcja promocyjna jest organizowana na terenie Centrum 

Handlowego Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Legionów 

83A,  

 

 3) Zakupy promocyjne, to zakupy produktów i usług z wyłączeniem: doładowań  

telefonii komórkowej i paysafecard przyjmowanych płatności za rachunki, 

jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań 

Karty Miejskiej,  transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,  

wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą  o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych  z dn. 09.11.1995r.z póżn. zm., Dz.U. z 

2015r. , poz. 298 z późn. zm.), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem  piwa  (zgodnie  z 

Ustawą  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dn. 

26.10.1982r., Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.),  produktów leczniczych  

(zgodnie  z ustawą  Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 

2142 z późn. zm.),  preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie  z 

Ustawą  o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z  2017r., 

poz. 149) oraz zakupy w sklepach Retail Parku (Dealz, Media Expert, Action -  

dokonane w terminie 25.11.2022 roku od godziny 07:00 do godziny 18:45 na 

terenie Centrum Handlowego, w sklepach i punktach usługowych, które  

zlokalizowane są w budynku Centrum Handlowego Stara Kablownia, na kwotę 

minimum 100 zł brutto potwierdzone odebranym w kasie dowodem zakupu tj. 

paragonem lub imienną fakturą, wystawioną na osobę fizyczną nie prowadzącą 

działalności gospodarczej, który stanowi wyłączny dowód zakupu uprawniający 

do udziału w Akcji promocyjnej.  

Ważny dowód zakupu to taki, który jest autentyczny wystawiony przez sklep, punkt 

usługowy zlokalizowany na terenie Centrum Handlowego, nie jest zniszczony (brak 

możliwości odczytania treści), podrobiony lub sfałszowany. 

Jeden dowód zakupu uprawnia do odbioru tylko jednej nagrody.  
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 4) Czas trwania Akcji promocyjnej: zgłoszenia do Akcji promocyjnej przyjmowane są  

wyłącznie w dniu 25.11.2022 r. od godziny 12.00 do godziny 19:00. 

 

 5) Rejestracja dowodów zakupu w Akcji promocyjnej:  

dowody zakupów można rejestrować w Akcji promocyjnej w Punkcie Obsługi Akcji, 

zwanym dalej POA, który zlokalizowany jest na terenie Centrum Handlowego w pobliżu 

kawiarni Dolce Vita  w terminie: 

 

- 25.11.2022 r. od godziny 12:00 – 19:00:00. 

 

 6) Zabawa wyłącznie dla osób pełnoletnich, które na dzień 25.11.2022 ukończyły 

18  lat. 

 

 7) Zasady udziału w Akcji promocyjnej:  

 
W akcji promocyjnej biorą udział Ci Uczestnicy, którzy łącznie spełnią następujące 

warunki: 

 
1. dokonają zakupów promocyjnych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3) 

niniejszego Regulaminu; 

2. zachowają dowód zakupu  

3. dokonają rejestracji w POA wyłącznie w dniu dokonania zakupów 

promocyjnych w terminach określonych w punkcie 5) niniejszego Regulaminu. 

 

Pracownik POA w momencie rejestracji dowodu zakupu Uczestnika stempluje 

pieczątką rejestrowany dowód zakupu w celu uniemożliwienia ich ponownej 

rejestracji w akcji promocyjnej. Paragon/faktura są po ostemplowaniu i spisaniu 

zwracane Klientowi 

Rejestracja dowodów zakupu polega na: zapisaniu przez pracownika POA 

godziny rejestracji dowodu zakupu lub dowodów zakupu danego Uczestnika oraz 

kwoty i sklepu z którego pochodzi paragon, na specjalnym formularzu 

oraz podpisaniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej następujących oświadczeń: 

- oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem Akcji Promocyjnej 

- od uczestników Promocji nie pobiera się żadnych danych wrażliwych jak Imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres itp. 
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Pracownik POA rejestruje tylko taką liczbę najszybszych Uczestników, jaka jest 

przewidziana liczba nagród na daną godzinę  Akcji promocyjnej.  

 

 

8) Rozstrzygnięcie Akcji promocyjnej  

 

 

W dniu 25.11.2022 roku POA między godziną 12.00 a 19.00 rozda co godzinę 20 

biletów do Multikino SK za najszybszą rejestrację dowodów zakupu, OBOWIĄZUJE 

ZASADA KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY. 

 

najbliżej godziny 12.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników  

najbliżej godziny 13.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

najbliżej godziny 14.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

najbliżej godziny 15.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

najbliżej godziny 16.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników  

najbliżej godziny 17.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

najbliżej godziny 18.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

najbliżej godziny 19.00 –  20 nagród/biletów dla 20 najszybszych Uczestników 

 

 POA łącznie przyzna 160 BILETÓW w ciągu 8 godzin AKCJI PROMOCYJNEJ  

 

W przypadku kiedy  w danej godzinie rozstrzygnięcia akcji promocyjnej nie będzie 

właściwej, prawidłowej ilości rejestracji  dowodów zakupów (minimum 20 rejestracji 

na daną godzinę) w akcji promocyjnej, POA przyzna taką ilość nagród, jaka będzie 

wynikała z prawidłowych rejestracji dowodów zakupów na daną godzinę Akcji 

promocyjnej, ale nie większą niż 20 nagród na daną godzinę. Pozostałe  nieprzyznane 

nagrody przeznaczone na daną godzinę zostaną przekazane do puli nagród 

przyznawanej w kolejnej godzinie. Po rozstrzygnięciu Akcji promocyjnej w danej 

godzinie Organizator poinformuje publicznie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w POA 

o ewentualnej dodatkowej ilości nagród, które będą przyznawane za godzinę w danym 

dniu Akcji promocyjnej.  

9) Nagrody w Akcji promocyjnej 

Nagrodami w Akcji promocyjnej są bilety do kina do realizacji od poniedziałku do 

czwartku wyłącznie w Multikino Czechowice-Dziedzice w Centrum Handlowym Stara 

Kablowania w terminie do 31.12.2022 roku (dowolny seans filmowy od poniedziałku do 

czwartku), łącznie 160 szt.,  każdy o wartości 19,50 zł brutto.  
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Organizator wyda nagrody Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 

lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200). 

 

10) Ogłoszenie wyników Akcji promocyjnej i wydanie nagród 

 

Wyniki Akcji promocyjnej będą ogłaszane w POA  w następujących terminach: 

Wyniki za poszczególne godziny podawane są Uczestnikom w POA niezwłocznie po 

rejestracji prawidłowych, zwycięskich dowodów zakupu za daną godzinę w dniu Akcji 

promocyjnej.  

 

Nagrody zostaną wydane w POA osobiście w dniu ogłoszenia wyników z danego dnia w 

terminie 25.11.2022 r. od godziny 12.00 najpóźniej do godziny 20:00 – do wyczerpania 

puli nagród. 

Po tym terminie wygasa prawo żądania wygranej. Nieodebrane nagrody przechodzą do 

dyspozycji Organizatora. 

Przyznanych nagród nie można wymieniać na inne nagrody ani też na ich równowartość              

w gotówce. 

 

11) Reklamacje:  

Uczestnikom Akcji promocyjnej przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 

5.12.2022 roku (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data nadania), z tym zastrzeżeniem, 

że reklamacje, które wpłyną po 5.12.2022 r. nie będą rozpatrywane.  Reklamacje dotyczące 

przebiegu Akcji promocyjnej należy składać na piśmie, wysyłając je listem poleconym na 

adres: Firma Szalone Figle, ul. Miodowa 64, Janowice 43-512 z dopiskiem Akcja 

Promocyjna " BLACK FRIDAY: Zrób zakupy – odbierz bilet do Multikina gratis”.  

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania Uczestnika, 

numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W 

terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym 

odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi 

liczy się data stempla pocztowego.  

Organizator w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i pisemnie 

poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej 

decyzji. 
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych 

podmiotów lub działania siły wyższej nie będzie się mógł wywiązać z całości lub części 

obowiązków nałożonych na niego niniejszym regulaminem. 

 

12) Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej 

Dane osobowe Uczestników Akcji promocyjnej nie będą pobierane w celach realizacji Akcji 

promocyjnej 

 

13) Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej będzie dostępny w Centrum Handlowym w POA w dniu 

25.11.2022 r. oraz na stronie www.starakablownia.pl w sekcji „Akcje” i w siedzibie 

Organizatora w terminie od 25.11.2022 r. do 03.12.2022 roku. Na życzenie Uczestnika Akcji 

promocyjnej Organizator prześle regulamin Konkursu na wskazany adres  e-mailowy. 

 

 Organizator  

http://www.starakablownia.pl/

