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REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ ,,ŚWIĄTECZNE PAKOWANIE PREZENTÓW” 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem akcji prosprzedażowej „świąteczne pakowanie prezentów”, zwanej w dalszej części   
Regulaminu „Akcją Prosprzedażową” jest firma Galeria Galena Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 42, 44-100  
Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374190, NIP 954-271-83-
36, REGON 241823717 („Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Prosprzedażowej. 
3. Uczestnictwo w Akcji Prosprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika  

Regulaminu  w całości.  
 
II. CZAS TRWANIA AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ  

1. Akcja Prosprzedażowa odbędzie się w dniach: 09-23.12.2019 r., w godz. 11.00-20.00. 
 
III. UCZESTNICY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ  

1. W Akcji Prosprzedażowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba dokonująca zakupów w sklepach  
zlokalizowanych w galerii handlowej Galeria Galena („Galeria”) w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 59,  
w dniach: 09-23.12.2019 r., w godz. 11.00-20.00. za wyjątkiem osób określonych w art. III ust. 2 
Regulaminu („Uczestnik”).  

2. W Akcji Prosprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy P.A. NOVA  
Management Sp. z o. o. , P.A. NOVA SA oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział  
w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Prosprzedażowej, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych  
i usługowych znajdujących się na terenie Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące 
pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od 
podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. 

 
IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ 

1. Aby wziąć udział w Akcji Prosprzedażowej należy dokonać zakupów na terenie Galerii za min. 50 zł brutto  
na jednym paragonie, potwierdzającym zakup w dniach: 09-23.12.2019 r., w godz. 11.00-20.00.   

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub 
kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Prosprzedażowej mogą brać udział tylko paragony 
dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji 
Prosprzedażowej nie mogą brać udziału paragony dokumentujące zakup dokonany kartą podarunkową 
lub bonem podarunkowym.    

3. Paragony podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie Galerii Punkcie Pakowania Prezentów 
(„Punkt”), który czynny jest w czasie trwania Akcji Prosprzedażowej (09-23.12.2019  r., w godz. 11.00-
20.00). Punkt zlokalizowany jest na pasażu obok sklepu Carrefour. Przedstawione przez Uczestników 
paragony zostaną opieczętowane. 

4. Osoba weryfikująca paragon lub fakturę będzie je oznaczała jako paragon lub fakturę, które brały już 
udział w Akcji Prosprzedażowej. W przypadku braku zgody na dokonanie oznaczenia paragonu 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapakowania prezentu. 

5. Każdy paragon lub faktura mogą być wykorzystane w Akcji Prosprzedażowej tylko jeden raz. 
6. Uczestnik, który zgłosi się do Punktu i udokumentuje paragonem zakup za min. 50 zł brutto na jednym  

paragonie uprawiony jest do skorzystania z bezpłatnego, jednorazowego zapakowania produktu/ów na  
prezent zakupionych w Galerii Galena, w tym samym dniu, który widnieje na dokumencie 
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potwierdzającym dokonanie zakupów.  
7. Jeden paragon o wartości 50 zł brutto upoważnia Uczestnika do zapakowania jednego prezentu.  

W przypadku dużej liczby oczekujących na zapakowanie prezentów przyjmuje się zasadę, że każdemu 
Uczestnikowi jednorazowo przysługuje zapakowanie maksymalnie 2 prezentów. Decyzję o ograniczeniu 
liczby pakowanych prezentów podejmuje obsługa Stoiska.  

8. Uczestnik jest zobowiązany do obecności podczas pakowania prezentu na Stoisku i odpowiada  
za przekazane do pakowania produkty. 

9. Bezpłatnemu pakowaniu podlegają produkty o maksymalnych wymiarach: 50 cm x 50 cm x 40 cm i wadze 
maksymalnej 5 kg.  

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin Akcji Prosprzedażowej jest dostępny w siedzibie Organizatora, Biurze Administracji,  
w Punkcie Pakowania Prezentów oraz na stronie www.galeriagalena.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Prosprzedażowej  bez podania przyczyny. 
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Prosprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie upominku. Organizator 
jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego 
reklamację. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Prosprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo  
i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   
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