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REGULAMIN  

Promocji „U NAS DZIECI MAJĄ GŁOS”  

od 2 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Regulamin określa zasady promocji „U nas dzieci mają głos” dla klientów Centrum Handlowego 

Arkady Wrocławskie we Wrocławiu. 

2. Organizatorem promocji jest Firma BRANDERA z siedzibą przy ul. Rakoszyckiej 2i, 55-330 Środa Śląska 

(zwana dalej „Organizatorem”), na zlecenie firmy Arkady Wrocławskie Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich numer 2-4, 53-333 Wrocław (zwana dalej „Arkady 

Wrocławskie”). 

3. Nad prawidłowością przebiegu promocji czuwa Organizator w osobie Małgorzaty Konias. 

4. Promocja jest realizowana wyłącznie na terenie Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie.  

5. Promocja prowadzona jest pod nazwą „U nas dzieci mają głos” (zwana dalej „Promocją”) i odbywać 

się będą zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej jako „Regulamin”). 

6. Promocja  trwa od 2.11.2018 r. do 30.11.2018 r. lub do chwili wyczerpania bonów. 

7. Niniejsza Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych.  

8. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone 

w niniejszym Regulaminie.  

9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące 

Promocje, pracownicy sklepów i punktów usługowych Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie, 

pracownicy Firmy QUALITER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 7 A we Wrocławiu, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350229, REGON 021198603, 

NIP 8992687782, pracownicy Firmy KOLORYT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wolbromskiej 17, 53-148 

Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009572, 

REGON 931553310, NIP 8990107734 oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane 

w przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób 

(małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).  

10. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych na dzień 02.11.2018 roku oraz w 

trakcie trwania promocji nie mogą brać udziału w Promocji. 
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§ 2  ZASADY PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Nagrodą w promocji jest bon o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania 

w wybranych sklepach w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie. Lista sklepów wraz z 

informacjami o wyłączeniach z promocji obowiązujących w sklepach, w których realizowane są bony, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupów w sklepach i punktach usługowych 

znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie z wyłączeniem artykułów 

alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na 

gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych oraz opłat za media 

(mieszkanie, energia elektryczna, telefon, Internet, woda, gaz) w dniach 02.11.2018 r. – 30.11.2018 

r. na kwotę określoną w ppkt. 3.1. poniżej, upoważniającą do odbioru bonu o wartości 50 (słownie: 

pięćdziesięciu) zł, wyemitowanego przez Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie. 

3. Zasady otrzymania bonu są następujące: 

3.1 Uczestnik promocji, dokonując zakupów w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie, na 

łączną kwotę minimum 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), potwierdzonych paragonami, 

może wymienić paragony na bon o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt), do wykorzystania 

w wybranym sklepie w Centrum Handlowym Arkady Wrocławskie. 

3.2 Uczestnik promocji zgłasza się po odbiór bonu do Punktu Obsługi Klienta znajdującego się na 

parterze Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie. Punkt obsługi Klienta czynny jest w 

okresie trwania promocji, tj. od 2 do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania puli bonów w 

godzinach pracy Centrum. Uczestnik otrzymuje bon po przedstawieniu paragonów oraz 

wypełnieniu formularza i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5   poniżej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia paragonów do Promocji w przypadku 

stwierdzenia ich nieprawidłowości m.in. takich jak: paragony za dokonanie zakupów w terminie 

nieobjętym Promocją, paragony ze sklepów i punktów usługowych nie znajdujących się na terenie 

Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie, paragony nieczytelne, zniszczone oraz takie, które brały 

już udział w promocji. 

5. Uczestnik promocji przed odebraniem bonu zakupowych musi przekazać na specjalnym formularzu 

pracownikowi Punktu Obsługi Klienta swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz okazać paragony 

potwierdzające dokonanie zakupów w dniach 02.11.2018 r. – 30.11.2018 r. na kwotę wskazaną w § 2 

pkt. 3 ppkt. 3.1, a także złożyć oświadczenie o znajomości i akceptacji Regulaminu oraz poświadczyć 

podpisem odbiór bonu. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych danych. Pracownik Punktu Obsługi Klienta pieczętuje paragon lub paragony 

przedstawione przez Uczestników promocji specjalną pieczątką.  
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6. Jeden paragon lub też suma dowolnej liczby paragonów na kwotę wymienioną w § 2 pkt. 3 ppkt. 3.1, 

przedstawionych jednorazowo w Punkcie Obsługi Klienta, upoważnia Uczestnika do odebrania za nie 

jednorazowo jednego bonu o wartości 50 zł. Przedstawienie paragonu lub paragonów opiewających 

na kwoty będącą wielokrotnością kwoty wskazanej w § 2 pkt. 3 ppkt. 3.1, nie uprawnia do odbioru 

wielokrotności liczby bonów. 

7. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za bon, ani też 

prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości co bon. 

8. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Promocji tylko raz, tj. otrzymać tylko jeden bon za 

jednorazowym okazaniem paragonów na kwotę wskazaną w § 2 pkt. 3 ppkt. 3.1 przez cały czas 

trwania Promocji. 

9. Ilość bonów jest ograniczona i wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk o wartości 50 zł (słownie: 

pięćdziesiąt) każdy. Łączna pula bonów wyemitowanych przez Centrum Handlowe Arkady 

Wrocławskie w trakcie promocji opiewa na kwotę 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł. 

10. Każdy bon oznaczony jest hologramem z indywidualnym numerem. Bony bez hologramu nie zostaną 

realizowane. 

11. Bony wyemitowane przez Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie można zrealizować do dnia 

30.11.2018 r. 

12. Uczestnik, aby zrealizować bon, przekazuje go pracownikowi wybranego sklepu jako formę zapłaty 

za zakupy. 

13. Pracownik sklepu zapisuje na bonie numer paragonu za zakupy, rzeczywistą kwotę zakupu  i prosi 

Uczestnika o podpis.  

14. Warunkiem realizacji bonu jest jego podpisanie przez Uczestnika i przekazanie bonu pracownikowi 

wybranego sklepu. 

15. Jeden bon może być wykorzystany tylko jeden raz. 

16. Bon może być wykorzystany wyłącznie w jednym, wybranym przez Uczestnika sklepie. 

17. Jeśli kwota za zakupy, na którą opiewa paragon, którego numer wpisany jest na bonie, przekroczy 

wartość bonu, Uczestnik pokrywa koszty powstałej różnicy. 

18. Reszta kwoty bonu, która nie zostanie zrealizowana przez Uczestnika, nie może być ponownie 

wykorzystana. 

19. Uczestnik nie może poprosić o zwrócenie niewykorzystanej kwoty bonu, ani nie może jej zrealizować 

w innym sklepie. 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator oraz Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie nie ponoszą  odpowiedzialności związanej z 

terminem wyczerpania się bonów, w szczególności za zgłoszenie się po odbiór bonu po zakończeniu 

Promocji lub wyczerpaniu zapasu bonów. 

2. Organizator oraz Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie nie ponoszą odpowiedzialności za brak 
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możliwości odbioru bonu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.  

3. Organizator odpowiada za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem bonów w 

Promocji. Uczestnicy Promocji zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem. 

4. Organizator oraz Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie nie ponoszą odpowiedzialności za 

zagubienie lub zniszczenie bonu przez uczestnika Promocji. 

5. Organizator oraz Centrum Handlowe Arkady Wrocławskie nie ponoszą odpowiedzialności za brak 

możliwości zwrotu towaru widniejącego na paragonie zgłoszonym do promocji. 

§ 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Arkady Wrocławskie SA  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, 

KRS: 0000130042, jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach 

przeprowadzenia Promocji. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Promocji. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora, a dane będą 

przekazywane do przetwarzania (rejestrowania, zapisywania, utrwalania) Organizatorowi Promocji. 

Dane będą przekazywane do przetwarzania spółce LC Corp SA w celu wykonania umowy holdingowej 

w której zakres wchodzi obsługa marketingowa Spółki. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Promocji. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Promocji. 

6. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie 

wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO. 

2. Uczestnik Promocji ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

3. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane przez okres trwania promocji. 

4. Odbiorcą danych osobowych  Uczestnika Promocji będą: podmioty z grupy kapitałowej Spółki oraz 

Organizatora Promocji. 

5. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@lcc.pl. 

6. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji.  

7. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą przekazywane  do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym 

Regulaminem. Regulamin promocji dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na 
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terenie Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie oraz na stronie internetowej 

www.arkadywroclawskie.pl  

9. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków zgodnie z obowiązującym 

prawem i zasadami współżycia społecznego. 

10. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem, przysługuje 

Uczestnikom promocji w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacja powinna być złożona 

w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „U nas dzieci mają głos” na adres: Firma 

BRANDERA, ul. Rakoszycka 2i, 55-300 Środa Śląska. 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. 

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.  

12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

13. Wszelkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na korzyść 

Uczestników w dowolnym momencie trwania Promocji. Zmieniony Regulamin dostępny będzie 

w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na terenie Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie 

oraz na stronie internetowej www.arkadywroclawskie.pl 

 

Wrocław, 28.10.2018 r. 

  

http://www.arkadywroclawskie.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji – lista lokali, których można zrealizować bon promocyjny oraz 

wyłączeń z promocji 

1. Toys Box 

2. LH Market 

3. Happy Mam 

4. Księgarnia Autorska 

5. Sportisimo 

6. Bergson 

7. Ski Team 

8. Meta 

9. Kornecki 


