Regulamin Akcji „Zbiórka książek dla Dzieci”
§1. Organizator i warunki uczestnictwa w Promocji
1.

Organizatorem Promocji jest Draft Media Michał Cudowski z siedzibą w Białymstoku, adres:
ul. Cedrowa 61, NIP: 542 292 64 49

2.

Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków
niniejszego Regulaminu.
§2. Definicje i zwroty
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

1.

Promocja – przygotowana przez Organizatora promocja polegająca na zorganizowaniu
wymiany książek na Bony pieniężne o wartości 10zł na zakupy w wybranych Salonach
Outlet Białystok pod hasłem „Zbiórka książek dla Dzieci”.

2.

Księgozbiór – specjalnie wydzielona strefa przy wejściu głównym do budynku B Outlet
Białystok przy ul. Wysockiego 67 w Białymstoku.

3.

Salony – lokale i punkty handlowe oraz usługowe znajdujące się w Outlet Białystok przy ul.
Wysockiego 67 w Białymstoku, akceptujące Bony, których lista stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.

4.

Uczestnik – osoba pełnoletnia akceptująca warunki niniejszego Regulaminu.

5.

Bon – bon podarunkowy o wartości 10 zł. Bony można wykorzystać w terminie od dnia 28
do 30 czerwca 2019 r. w Salonach wskazanym w regulaminie. Liczba Bonów do wszystkich
Salonów łącznie w ramach Promocji wynosi 1000 szt.
§3. Zasady Promocji
Promocja opiera się na następujących zasadach:

1. Udział w Promocji jest bezpłatny.
2.

Czas wydawania Bonów: od 28 do 30 czerwca 2019 roku w godzinach 10:00-20:00 lub do
wyczerpania ilości Bonów. Czas realizacji bonów: od 28 do 30 czerwca 2019 roku

3.

Za każdą przyjętą w Księgozbiorze książkę, spełniającą wymogi pkt.4 uczestnik Promocji
otrzyma jeden Bon pieniężny o wartości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych), do
wykorzystania na zakupy we wskazanych w regulaminie Salonach w dniach od 28 do 30
czerwca 2019 roku.

4.

Wymianie na bony nie podlegają zniszczone książki, podręczniki szkolne oraz lektury.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książki jeśli jest ona zniszczona lub
napisana w innym języku niż polski.

5.

Przy próbie wymiany nadmiernej ilości książek (w ilościach komercyjnych, np. powyżej 20
jednorazowo / na osobę), hostessa ma prawo odmówić przyjęcia książek i wydania bonu.

6.

Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Promocji maksymalnie 3 Bony.

7.

Punkt Księgozbioru, a także wydawania Bonów, znajdować się będzie w specjalnie
oznaczonej strefie przy wejściu głównym do budynku B Outlet Białystok przy ul.
Wysockiego 67 w Białymstoku.

8.

Zebrane książki zostaną przekazane po zakończeniu akcji na rzecz Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie Droga.

9.

Uczestnik oświadcza, że nadająca się do wymiany na Bony książka stanowi jego własność.

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia

prawa własności, Uczestnik, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, naprawi szkodę
Organizatora poniesioną w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń przez osoby
trzecie, zwalniając tym samym Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstać mogą z

tego tytuł
Powyższe jest warunkiem wydania Bonów.
12. Promocja podlega łączeniu z innymi promocjami obowiązującymi w Salonach.
13.

Bony mają charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego Bonów.

14.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykorzystania Bonów przez
Uczestnika.

15. Uczestnik traci prawo do uzyskania Bonów w przypadku naruszenia któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania
Regulaminu po wręczeniu Bonów, Uczestnik zobowiązany jest do ich zwrotu.
16.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające

prawidłowe przeprowadzenie promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
§4. Zasady Realizacji Bonów

1.

Bony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich
identyfikację i weryfikację autentyczności, są pozaginane lub posiadają nieczytelny numer
seryjny bądź datę ważności, nie będą akceptowane.

2.
a)

Bony mogą być przyjęte jako środek płatności w przypadku, gdy:
wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;

b) wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu;
c)

wartość zakupionych towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu;

W przypadku b) klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
W przypadku c) klient nie otrzymuje reszty stanowiącej różnicę miedzy wartością bonu a
wartością zakupów.

W przypadku, gdy klient przekaże kilka Bonów – stosuje się zasady jak wyżej.
3.

Towary zakupione w Salonach Partnerów i opłacone Bonami nie podlegają zwrotowi.
§5. Postanowienia końcowe

1.

Informacja o Promocji zawarta na stronie internetowej www.outlet-bialystok.com, Fanpage
Outlet Białystok na portalu Facebook oraz w materiałach, reklamowych nie stanowi oferty
przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie warunków Promocji
Organizator nie odpowiada.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszystkich zmianach
Organizator będzie informował na stronie www.outlet-bialystok.com oraz oficjalnym
Fanpage Outlet Białystok. Zmiana będzie obowiązywać od momentu publikacji.

3.

Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie internetowej www.outletbialystok.com, oficjalnym Fanpage Outlet Białystok, a w czasie Promocji w strefie
Księgozbioru.

4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego. Biorąc udział w promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego Regulaminu.

5.

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników listem poleconym na
adres: Biuro Dyrekcji Outlet Białystok , ul. Wysockiego 67, 15-168 Białystok przez cały czas
trwania Promocji, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty zakończenia Promocji.
Reklamacje wpływające po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje winny
zawierać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. Reklamacje
będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji, w sposób wskazany w zgłoszeniu (telefonicznie, mailowo, drogą
pocztową).

6.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Załącznik nr 1 do regulaminu kampanii "Zbiórka książek dla Dzieci"
Lista salonów, w których można realizować bony. Czas realizacji bonów: 28-30.06.2019r.
1. Mustang
2. Kubenz
3. Big Star
4. Ewtex
5. Top Secret
6. Broadway
7. Only
8. Diverse
9. Discounterra
10. Discounterra Kids
11. Discounterra Shoes&Bags
12. Sport Outlet
13. Leksus
14. Gatta

