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„IMPRESS  Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”     

Spółka komandytowa  
 

          80 - 853 Gdańsk   ul. Wały Jagiellońskie 26   tel. 58 301-22-04    fax 58 346-26-22    
NIP: 583-31-42-755; REGON: 221537039; KRS 0000397500   Sąd Rejonowy  Gdańsk- Północ w Gdańsku    

 
 

REGULAMIN Akcji Pro-sprzedażowej 
 

„Bony za paragony” w Centrum Kowale – edycja lipiec 2020 

 

1. Definicje - określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej 

„Regulaminem”, oznaczają: 

a) Wydarzenie – wydarzenie pod nazwą „Akcja pro-sprzedażowa - Bony za paragony” 

organizowane w Centrum Kowale w dniu 27-31 lipca 2020 roku, 

b) Zrealizowanie Bonów może nastąpić do 14.08.2020 roku, 

c) Rozpatrywanie reklamacji do dnia 31.08.2020 roku, 

d) Organizator – „Impress  Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, ul. Wały Jagiellońskie 26, 80-853 Gdańsk,  

e) Centrum Kowale – nieruchomość oznaczona znakiem towarowym „Centrum Kowale” 

zlokalizowana w Gdańsk-Kowale pod pocztowym numerem adresowym 80-180, przy ul. 

Staropolskiej 32 A i B,  

f) Lokal – lokal użytkowy znajdujący się na terenie Centrum Kowale, w którym 

przedsiębiorca prowadzi działalność handlową lub usługową na podstawie umowy 

najmu, 

g) Paragon – paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek wystawiony z tytułu sprzedaży 

dokonanej w Lokalu w dniach od  27-31 lipca 2020 roku. 

h) Hostessa – osoba fizyczna upoważniona przez Organizatora do weryfikacji Paragonów, 

i) Stoisko - Punkt Wydawania Bonów, który będzie się mieścił w Centrum Kowale na 

parterze, w pasażu między sklepami Świat Ucznia a Rossmann i będzie czynny 

01.08.2020 w godzinach od 11.00 do 16.00.  

 

2. Czas i miejsce Wydarzenia, uczestnictwo 

1. Wydarzenie jest przeprowadzane na terenie Centrum Kowale, ul. Staropolska 32 A, 

Gdańsk-Kowale. 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.  

3. Uczestnikiem sprzedaży premiowej, o której mowa w ust. 1 lit. a może być wyłącznie 

osoba fizyczna, która w dniu Wydarzenia spełnia łącznie poniższe warunki (dalej 

odpowiednio „Uczestnik Wydarzenia”): a) ukończyła 18 rok życia, 2 b) posiada 

przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, c) jest konsumentem w 

rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 

r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), d) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem 

Organizatora, Administratora lub innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w 

organizację i przeprowadzanie Wydarzenia, jak również przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność w Lokalu. 

 

3. Zasady sprzedaży premiowej  

1. Wydarzenie obejmujące sprzedaż premiową polegającą na: 

a) Zebraniu Paragonów za zakupy w dniach 27-31 lipca 2020 roku. 

b) Okazaniu Paragonów Hostessie na Stoisku. 
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c) Weryfikacji Paragonów, o których mowa w ust. 1 g) polega na okazaniu 

Paragonu/Paragonów Hostessie celem ich weryfikacji w specjalnie oznakowanym 

na potrzeby wydarzenia miejscu wydawania Bonów, zlokalizowanym w pasażu 

Centrum Kowale. 

d) Weryfikacja Paragonów polega na sprawdzeniu przez Hostessę spełnienia przez 

okazany Paragon warunków Regulaminu, to jest: a) daty jego wystawienia, b) 

miejsca transakcji (Lokalu, w którym Paragon wydrukowano), c) łącznej sumy 

należności w wysokości minimum 150 zł brutto, 

e) Pozytywnie zweryfikowane Paragony Hostessa ostemplowuje pieczątką. Paragon 

ostemplowany nie może być ponownie wykorzystany w celu wzięcia udziału w 

Wydarzeniu.   

f) Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest zakupienie w Centrum Kowale w celu 

niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w 

charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego) dowolnego 

produktu lub usług, z wyjątkiem artykułów alkoholowych (w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi), wyrobów alkoholowych, leków refundowanych, wyrobów 

tytoniowych oraz wydatków na kupony loteryjne i transakcji kantorowych, o 

łącznej wartości minimum 150 złotych brutto. 

g) Uczestnik musi udowodnić spełnienie warunków otrzymania nagrody okazując nie 

więcej niż trzy  paragony fiskalne lub faktury o łącznej wartości transakcji co 

najmniej 150 złotych brutto.  

h) Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 bon o wartości 20 zł brutto, 

niezależnie od wydanej na paragonach lub fakturach kwoty.   

i) Bony będą wydawane 01.08.2020 od 11:00 – 16:00. 

j) Pula bonów przygotowana przez organizatora wynosi 250 sztuk. 

 

4. Nagrody 

a) Przyrzekającym nagrody w Wydarzeniu jest Organizator Centrum.  

b) Nagrodami w Wydarzeniu obejmującym sprzedaż premiową są bony kwotowe o 

nominałach 20 zł brutto (zwane dalej „Bonami”), uprawniające do zakupu usług 

lub towarów w jednym z Lokali (lista Lokali, w których będzie można realizować 

Bony będzie opublikowana na dokumencie - Bon), które będzie można 

zrealizować w terminie do 14.08.2020 roku. Bony niewykorzystane w podanym 

terminie tracą ważność.  

c) Ilość bonów w Wydarzeniu jest ograniczona i wynosi 250 sztuk.  

d) W przypadku wydania wszystkich Bonów przed planowanym terminem 

zakończenia Wydarzenia, kolejne Bony nie będą wydawane.  

e) Bony będą ponumerowane i oznaczone pieczątką Organizatora.  

f) Warunkiem wydania Bonu będzie złożenie podpisu na liście wydawanych Bonów.  

g) Bon nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową ani na równowartość 

pieniężną.  

h) Bon jest wydawany uprawnionemu Uczestnikowi w miejscu wydawania Bonu.  

i) Bon może być zrealizowany przez Uczestnika wyłącznie w całości przy jednej 

transakcji.  

j) Nie jest dopuszczalna realizacja części wartości Bonu w sklepie przy kilku 

transakcjach.  

 

5. Postanowienia końcowe  

a) Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z 

uczestnictwem w Wydarzeniu w terminie do dnia 31.08.2020 roku.  

b) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres poczty 

elektronicznej Uczestnika lub jego adres zamieszkania lub telefon kontaktowy, 
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przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

c) Rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od podania informacji i wyrażenia zgód, 

o których mowa powyżej.  

d) Reklamacje dotyczące Wydarzenia mogą być zgłaszane: na adres poczty 

elektronicznej biuro@investing.com.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Organizatora. 

e) Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od 

daty jej otrzymania. Uczestnik jest informowany o wyniku postępowania 

reklamacyjnego odpowiednio drogą, którą reklamacja została złożona.  

f) Regulamin dostępny będzie w sieci Internet pod adresem elektronicznym 

www.centrumkowale.pl do 31.08.2020. 

g) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

  

……………………………., dnia __________________  2020 r.  
 
 

  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 
 
Ja niżej podpisany/podpisana __________________________________ oświadczam,                      

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym 
oświadczeniu przez administratora danych „Impress  Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, ul. Wały Jagiellońskie 26,            

80-853 Gdańsk, która jest właścicielem Centrum Kowale.  
 
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty, jeżeli 

zawrą z Administratorem stosowne umowy i będą gwarantować przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w załączniku.  
 
Oświadczam, iż zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje udzielona celem 

rozpatrzenia przez Administratora złożonej przeze mnie reklamacji w związku z organizowaną 
akcją pro-sprzedażową - Bony za paragony w dniach 27-31 lipca 2020 roku na terenie galerii 
handlowej Centrum Kowale. 

 
Dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31.08.2020 jednak nie później niż do dnia, w którym 
odwołam przedmiotową zgodę. Oświadczam, iż mam prawo żądania od Administratora 

dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  
 

 
 
________________ podpis  
 


