Regulamin akcji: „KUPONOBRANIE
- Wymień Paragony na Nagrody”.
§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania Akcji
1.1. Organizatorem Konkursu pt. Kuponobranie - Wymień Paragony na Nagrody, zwanego dalej konkursem
jest: agencja reklamy Draft Media Michał Cudowski z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-798 Białystok ul.
Cedrowa 61, NIP: 5422926449 , REGON: 200299576.
1.2. Konkurs odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Outlet Białystok, ul. Wysockiego 67
15-168 Białystok.
1.3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnej („Uczestnik”). Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy i
pracownicy Najemców Outlet Białystok (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów cywilnoprawnych).
1.4. Konkurs organizowany jest w dniach 28.07.2018r – 29.07.2018r. w godzinach 10:00-18:00.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. W Konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni Klient Outlet Białystok.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie paragonów lub faktur potwierdzających dokonanie
zakupu/ów na kwotę powyżej min. 120 zł brutto. Paragony / lub faktury z dni 28.07.2018 oraz 29.07.2018r.
2.3 Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że spełnia
odpowiednie kryteria.
2.4 Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
§ 3. Zasady Akcji
3.1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zakupu potwierdzonego paragonem
fiskalnym lub fakturą dowolnych produktów w sklepach: Only, Adidas/Reebok (CTX), Monnari, Dajar,
Discounterra, Tom Tailor, Ecco, Lavard, Italian Fashion, Ewtex, Symbiosis, Bruno Zinger, Mustang, Gatta,
Pako Lorente, BIG STAR, Regatta, 50Style, Kiermasz Adidas, Kiermasz Lavard, Lancerto, Sport Outlet,
Leksus, GUESS, Kubenz, Diverse, Doner Kebab Zefe, Mocca, Discounterra Kids, Outfit, Top Secret , Sekret
na terenie Outlet Białystok w trakcie trwania Akcji tj. w dniach od 28.07.2018r. do 29.07.2018r. na kwotę
minimum 120zł brutto.
3.2.Każdego dnia konkursu rozdanych będzie 100 szt. Kuponów na IX Food Truck Festival, 50 szt. Kuponów
do Fabryki Misia oraz 50 szt. Kuponów/Biletów do Kina Helios: w zależności od wysokości zgromadzonych
faktur / rachunków biorących udział w konkursie.
Wysokość zakupów

Nagroda

120zł – 149,99zł

Kupon na IX Food Truck

Festival
150zł – 199,99zł

Kupon do Fabryki Misia

Powyżej 200zł

Kupon/Bilet do kina

3.3. Nagrody będą wydawane w kolejności zgłoszeń, przy uwzględnieniu punktu 3.2. W przypadku zgłoszenia
się w tym samym czasie dwóch lub więcej osób, wygrywa osoba, której suma paragonów / faktur biorących
udział w konkursie jest wyższa.
3.4. Paragony, dzięki którym Klient wygrał nagrodę, będą stemplowane przez hostessę i nie mogą być użyte
drugi raz w tym samym konkursie, jak również w żadnym kolejnym.
3.5. Na jeden paragon/fakturę możliwe jest odebranie jednej nagrody.
3.6. Niewydane nagrody z dnia wcześniejszego przechodzą do puli nagród na dzień kolejny, z wyłączeniem
ostatniego dnia Konkursu.
§ 4. Nagroda
4.1. Pełna specyfikacja nagród znajduje się poniżej:
Nagroda

Specyfikacja

200 szt. Kuponów na
IX Food Truck Festival

Kupon o wartości 10 zł. do zrealizowania w dniach 4-5.08.2018r

100 szt. Kuponów do Fabryki
Misia

Kupon upoważnia do jednorazowego godzinnego wejścia, do
zrealizowania do 23.08.2018 od poniedziałku do czwartku

100 szt. Kuponów/Biletów do Kupon/Bilet jednoosobowy do zrealizowania w dowolnym kinie Helios na
Kina Helios
terenie Białegostoku oraz na dowolny seans do dnia 31.12.2018r.
4.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
4.3. Prawo do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
§ 5. Realizacja nagrody
5.1. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie hostessie paragonu/ów lub faktur potwierdzających
dokonanie zakupów w celu weryfikacji.
§ 6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany: terminów i miejsca Konkursu, terminów i
miejsca publikacji, ogłoszenia wyników oraz ilości przeprowadzonych tur konkursu.
6.2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do
interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
6.3 Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem,
przysługuje Uczestnikom Konkursu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna
być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem Akcja "Kuponobranie" na adres:
Draft Media Michał Cudowski, z siedzibą w Białymstoku 15-798 przy ul. Cedrowej 61.Organizator rozpatrzy

reklamację w ciągu 15 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i
powód reklamacji.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
6.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
6.6. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Outlet Białystok:
www.outlet-bialystok.com oraz w formie pisemnej przy stoisku konkursowym w Outlet Białystok.
6.7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

