
REGULAMIN AKCJI “DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Dzień Pluszowego Misia”, zwaną 

dalej „Akcją”. 

2. Organizatorem Akcji jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, (dalej 

„Organizator”). 

 

§2 INFORMACJE NA TEMAT AKCJI 

1. Akcja odbywa się wyłącznie na terenie Galerii Klif, zwanej dalej „Centrum”, położonej przy al. 

Zwycięstwa 256 w Gdyni (81-525) i jest adresowana do jej Klientów. 

2. Akcja odbywa się na stoisku promocyjnym umiejscowionym w specjalnym lokalu, znajdującym się 

na pierwszym piętrze Centrum.  

3. Akcja odbywa się w dniach 25-26 listopada 2022 r., w godz. 12:00-20:00. 

 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI I ZASADY AKCJI 

1. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także zadeklarowała 

chęć udziału w Akcji i spełniła warunki uczestnictwa w Akcji. W Akcji mogą brać również udział 

osoby niepełnoletnie, jednak tylko i wyłącznie pod nadzorem swoich opiekunów prawnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest przekazanie na stoisku promocyjnym zabawek, gier lub 

innych przedmiotów skierowanych do dzieci, zwanych dalej „Rzeczami”. 

3. Przekazanie Rzeczy jest nieodpłatne, a uczestnik Akcji przekazując je, zrzeka się do nich prawa 

własności, bez żądania wynagrodzenia.  

4. Każdy uczestnik Akcji może przekazać dowolną liczbę Rzeczy.   

5. Pierwszych dwudziestu Uczestników Akcji w zamian za przekazanie Rzeczy otrzymuje nagrodę – 

kartę podarunkową do Galerii Klif na kwotę 50 zł.  

6. Pierwszych dwudziestu Uczestników Akcji otrzymuje wyłącznie jedną kartę podarunkową, 

niezależnie od ilości przekazanych Rzeczy. 

7. Za wydanie nagród w Akcji odpowiada Organizator. 

8. Ilość nagród w akcji jest ograniczona i wynosi 20 kart podarunkowych.  

9. W przypadku wydania wszystkich nagród przed planowanym terminem zakończenia Akcji, kolejne 

nagrody nie będą wydawane. 

 

§ 4 PRZEKAZANIE RZECZY 

1. Zebrane podczas trwania Akcji Rzeczy Organizator przekaże nieodpłatnie „Fundacji Droga”, z 

siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 52/6, w terminie do 2 grudnia 2022 r. 

2. „Fundacja Droga” zobowiązuje się do dalszego przekazania rzeczy osobom potrzebującym, wedle 

własnego uznania, kierując się zasadami panującymi w „Fundacji Droga”. 

 

§ 5 REKLAMACJE 

1.  Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie  

elektronicznej w terminie do dnia 30.11.2022 r. na adres info@deemedia.pl 

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla  

doręczeń), zwięzły opis zarzutów oraz oczekiwania w ramach rozpatrzenia reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku  

postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie  

niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
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§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa polskiego 

2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z  

uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez Organizatora 

3. W przypadku powstania sporów związanych z Akcją, Sądem właściwym do ich rozstrzygania  

będzie Sąd w Szczecinie. 

4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. 

5. Naruszenie przez Uczestnika Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia  

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji oraz powoduje utratę prawa do nagrody uzyskanej  

w ramach Akcji, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań promocyjnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 

7. Regulamin jest udostępniony na stoisku promocyjnym. 


