
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ  „Porady  z podarunkiem”

§ 1 NAZWA ORGANIZATORA SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ

1. Organizatorem sprzedaży premiowanej „Porady z podarunkiem” (dalej „Promocja”) jest
agencja  SYRENA  Communications  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (52-311),  ul.
Marchewkowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS dla m. st. Warszawy nr
0000770628,  Regon:  382517900,  NIP:  7010905918,  reprezentowaną  przez:  Marka
Szynala – Prezesa Zarządu Spółki, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Sponsorem Gratisów w Promocji  jest  Ingka Centres Polska SA,  Janki,  Pl.  Szwedzki  3,  
05-090 Raszyn, KRS 0000725159 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI

1. Sprzedaż Promocyjna trwa od dnia12.10.2020 r. do 31.12.2020 r. lub wyczerpania puli
Gratisów  na terenie centrum handlowego ALEJA BIELANY ul. Czekoladowa 7-9, Bielany
Wrocławskie,  55-040  Kobierzyce,  w  dniach  12.10-31.12.2020 w  godzinach  otwarcia
sklepów,  w  wybranych  punktach  usługowo-handlowych  zlokalizowanych  na  terenie
centrum, lista wybranych sklepów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Wydawanie Gratisów trwa od dnia 12.10 do 31.12.2020 r. lub wyczerpania puli Gratisów
w  godz.  pon.  –  czw.   12:00  –  19:00;  pt.  12:00  -  21:00  ;  sb.  10:00  –  21:00;  niedz.
handlowa 10:00 – 20.00)  w Punkcie  INFO ALEI  BIELANY zlokalizowanym obok sklepu
Rossmann, przy wejściu środkowym do Alei Bielany.

§ 3 UCZESTNICY PROMOCJI

1. Uczestnikami  Promocji  mogą  być  pełnoletnie  osoby  fizyczne,  będące  konsumentami  
w rozumieniu  art. 22 Kodeksu  Cywilnego:  „Za  konsumenta  uważa  się  osobę  fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową”.

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Ingka Centres
Polska  Sp.  z  o.o.  oraz  IKEA  Retail,  a  także  współpracujących  firm  ochroniarskich  i
sprzątających.  

§ 4 GRATISY W PROMOCJI
1. W Promocji przewidziano karty podarunkowe (dalej: karta podarunkowa) o wartości 30 

PLN, 60 PLN, 100 PLN i 200 PLN
2. Ilość kart podarunkowych jest ograniczona do 75 sztuk kart podarunkowych, a ich 

maksymalna łączna wartość wynosi 15 000 PLN.    
3.  Kart podarunkowych nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub na inne 

świadczenia. 



§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe 
warunki:

a.)  Dokonać w dniach 12.10.-31.12.2020 r. zakupów za minimum 200 zł brutto w 
wybranych punktach usługowo-handlowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

b.)  Przedstawić oryginalny dowód/dowody zakupu (paragon lub fakturę, bądź 
inny dokument, np. faktura zaliczkowa, który potwierdza dokonanie płatności) 
z dni 12.10-31.12.2020 r.  w Punkcie INFO ALEI BIELANY. Uczestnik może połączyć 
maksymalnie 3 dowody zakupu, tak aby suma kwot wynosiła minimum 200 zł brutto. 
Dowody zakupu muszą pochodzić z punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych 
na terenie centrum (w dowolnych proporcjach kwot) . Jedna osoba może odebrać 
maksymalnie 1 kartę podarunkową. 

c.)  Zarejestrować się w aplikacji podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, 
numer telefonu i/lub adres mailowy). Wydanie karty podarunkowej nastąpi po 
pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

d.) Okazać voucher oznaczony pieczątką i podpisem, który Uczestnik otrzymał 
podczas Porady z Architektem Alei Bielany.

2. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup usług i produktów 
nowych, zakupionych tylko i wyłącznie w punktach usługowo-handlowych 
zlokalizowanych na terenie centrum, w terminie, o którym jest mowa w § 2 pkt 1 
niniejszego Regulaminu.

3. Wartość karty podarunkowej uzależniona jest od wysokości zakupów 
udokumentowanych paragonami ze sklepów i punktów biorących udział w akcji.

- zakupy od 200 PLN – karta podarunkowa o wartości 30 PLN

- zakupy od 500 PLN – karta podarunkowa o wartości 60 PLN

- zakupy od 1000 PLN – karta podarunkowa o wartości 100 PLN

- zakupy od 3000 PLN – karta podarunkowa o wartości 200 PLN

§ 6 ODBIÓR GRATISÓW

Karta podarunkowa dostępna jest do odbioru w Punkcie INFO ALEI BIELANY ul. Czekoladowej
7-9, Bielany Wrocławskie przy wejściu środkowym, obok  sklepu Rossmann.



§ 7 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni 
od daty zakończenia Promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres: Reklamacja „Porady z 
podarunkiem”, Syrena Communications, ul. Marchewkowa 9, 52-311 Wrocław.

1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół 
z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego 
komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, 
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Ingka Centres Polska SA, 
Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000725159,  zwana dalej „Administratorem”. 

2. Dane osobowe, imię i nazwisko, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej
Sprzedaży Promocyjnej i wydania Gratisów. Dane będą przetwarzane w tym celu przez
Administratora  przez  wskazany  w  Regulaminie  czas,  na  jaki  Promocja  została
przewidziana,  oraz  przechowywane  do  upływu  ustawowych  terminów  przedawnienia
zobowiązań  podatkowych  Administratora  lub  ustawowych  terminów  ewentualnych
roszczeń z tego tytułu.  Dane zostaną przekazane przez Administratora organizatorowi
Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora
albo do ich trwałego usunięcia.

3. W  przypadku  udzielenia  odrębnej,  dobrowolnej  zgody  podane  dane  osobowe  będą
również  przetwarzane  w  celach  marketingowych  Administratora,  polegających  na
przesyłaniu  wiadomości  z  ofertami  produktów  i  usług  Administratora  oraz  jego
partnerów działających w ALEI BIELANY, o organizowaniu promocji, loterii,  konkursów
lub  wydarzeń  kulturalnych.  Na  życzenie  uczestnika,  wyrażone  odznaczeniem
odpowiednich  pól  wyboru,  Administrator  może  przesyłać  wiadomości  mailowe  lub
wiadomości  SMS/MMS.  Dane będą przetwarzane  w celach marketingowych do czasu
ewentualnego  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie  i  nie  będą  one  podstawą
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem uczestnika, w tym profilowania, w
celach  marketingu  bezpośredniego.  W  przypadku  udzielenia  zgody  na  przetwarzanie
danych dla celów marketingowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym czasie
bez  żadnych  negatywnych  konsekwencji  dla  uczestnika  i  bez  wpływu  na  udział  w
Promocji.



4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie dane osobowe wyraźnie 
wskazane w protokole odebrania nagrody. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.alejabielany.pl oraz w Punkcie INFO ALEI BIELANY .

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
mają przepisy polskiego prawa.

http://www.alejabielany.pl/


ZAŁĄCZNIK nr 1
LISTA SKLEPÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 

1. ARTE
2. Astfloor
3. Atlas Kuchnie
4. Bel-Pol
5. DlaSpania
6. DUKA
7. EcoSypialnie
8. Eurofirany
9. Flugger farby
10. Halupczok Kuchnie i Wnętrza
11. Home&You
12. Home&You Taste
13. ITALMEBLE
14. IWC Home
15. Jeger
16. Jula
17. JYSK
18. Kler
19. Komandor Wrocław S.A.
20. KOMFORT
21. Livingroom
22. Mikola
23. Novelle
24. OBI
25. Pan Materac
26. Vinotti
27. VOX
28. Werk Mebel
29. Wooden House
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