REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Nagrody na 3 urodziny Ptak Outlet”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej i Fundatorem nagród jest European Outlet Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów; NIP: 728-278-91-59
2. Sprzedaż Premiowa trwa od 9 października 2015 roku do 11 października 2015 roku.
3. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest na terenie Centrum Ptak Outlet zlokalizowanego w
Rzgowie przy ul. Żeromskiego 8.
4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji Sprzedaży
Premiowej i określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest dostępny na stronach
www.ptakoutlet.pl.
5. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolnośd do czynności
prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brad udział w Sprzedaży Premiowej tylko za zgodą
swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Organizator oświadcza, że Sprzedaż Premiowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004
r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm,.)
7. Nagrodami w sprzedaży premiowej są drobne upominki przyznawane za zakupy, których suma
paragonów wynosi 350 zł brutto i więcej. W Sprzedaży Premiowej przyznawane są również
Nagrody Główne. Nagrody Główne mają charakter mieszany – rzeczowo pieniężny.
Nagrodami Głównymi są: Telewizor 48 cali o wartości 1799zł plus kwota 199,89 zł, Rower o
wartości 1294 zł plus kwota 143,78 zł, Ekspres do kawy o wartości 499 zł oraz kwota 55,44 zł
przyznawane dla uczestników, którzy zarejestrowali najwyższa sumę paragonów w dniach 911.10.2015 za zakupy w Ptak Outlet. Przed wydaniem prezentów w postaci telewizora i
roweru zostanie potrącona przez płatnika – European Outlet Sp. z o.o. Sp. K. kwota 10 %
zryczałtowanego podatku dochodowego
§2
Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej jest:
a) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronach internetowych
www.ptakoutlet.pl.
b) Zebranie w sklepach, z wyłączeniem punktów gastronomicznych, prowadzących
działalnośd w Centrum Ptak Outlet, paragonów na minimalną kwotę 350 zł brutto.
c) Dostarczenie dowodów zakupu do punktu rejestracji kuponów zlokalizowanego na
terenie Centrum Ptak Outlet (czynny poniedziałek – piątek w godzinach 900 – 2100)
d) Podpisanie oświadczenia o rezygnacji z możliwości zwrotu Towarów zakupionych w
ramach Konkursu.
2. Przystąpid do konkursu można w każdym czasie jego trwania.
§3
Zasady Sprzedaży Premiowej
1. Należy zbierad paragony potwierdzające dokonanie zakupu w Lokalach prowadzących
działalnośd w Centrum Ptak Outlet.
2. Konkurs nie obejmuje paragonów zebranych w punktach gastronomicznych i kawiarniach na
terenie Centrum Ptak Outlet.

3.
4.
5.
6.

Przedstawione paragony muszą byd czytelne.
Ilośd Nagród jest ograniczona.
W akcji biorą udział paragony wystawione w dniach 9.10.2015-11.10.2015 roku.
Rozstrzygnięcie sprzedaży premiowej o nagrody główne nastąpi w dniu 18.10.2015 roku w
siedzibie Organizatora.
7. Laureaci nagród głównych Sprzedaży Premiowej zostaną poinformowani mailowo oraz
telefonicznie o przyznaniu nagrody.
8. Wręczenie nagród głównych Sprzedaży Premiowej odbędzie się dnia 18 października 2015
roku o godzinie 13:00 na terenie Centrum Ptak Outlet. Otrzymanie przez Uczestnika Nagrody
Głównej nie powoduje utraty otrzymanej wcześniej Nagrody w postaci drobnego upominku.
9. Jeden Uczestnik może dokonywad rejestracji paragonów i odbioru Nagród tylko 1 raz
dziennie.
§4
Wykluczenie z uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej
1. Uczestnicy działający niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą
decyzją Organizatora zostad zdyskwalifikowani lub pozbawieni prawa do otrzymania nagrody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w konkursie Uczestników,
co do których pojawiły się podejrzenia o działanie sprzeczne z ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz zapisami regulaminu.
§5
Nagroda
1. Nagrodami w sprzedaży premiowej są drobne upominki przyznawane za zakupy, których
suma paragonów wynosi 350 zł brutto i więcej. W Sprzedaży Premiowej przyznawane są
również Nagrody Główne. Nagrody Główne mają charakter mieszany. Nagrodami Głównymi
są: Telewizor 48 cali o wartości 1799zł plus kwota 199,89 zł, Rower o wartości 1294 zł plus
kwota 143,78 zł, Ekspres do kawy o wartości 499 zł oraz kwota 55,44 zł, przyznawane dla
uczestników, którzy zarejestrowali najwyższą sumę paragonów w dniach 9-11.10.2015 za
zakupy w Ptak Outlet. Przed wydaniem nagród zostanie potrącona przez płatnika – European
Outlet Sp. z o.o. Sp. K. kwota na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.
2. Organizator oświadcza, iż Prezenty zostaną wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego, realizując art. 30 ust 1 pkt.2 upof.
3. Prezenty Główne przysługują 3 uczestnikom Sprzedaży Premiowej, których zgłoszenia będą
opiewały na najwyższe sumy zebranych paragonów spośród wszystkich zgłoszeo.
4. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej paragonów opiewających na taka sama
kwotę o przyznaniu Nagrody decyduje kolejnośd rejestracji paragonów.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent
pieniężny.
§6
Tryb składania reklamacji
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Sprzedaży Premiowej mogą byd
składane przez Uczestników w terminie 14 dni od daty zakooczenia Sprzedaży Premiowej.
Reklamacja powinna byd przesłana na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierad imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny
oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również
niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym nie będą
rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§7
Postanowienia końcowe
1. Przed wzięciem udziału w Sprzedaży Premiowej Uczestnik powinien zapoznad się z
Regulaminem. Wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej należy w razie wątpliwości
poczytywad za jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ptakoutlet.pl .
4. Organizator Sprzedaży Premiowej zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji
postanowieo Regulaminu, pod warunkiem że zmiany takie nie naruszą praw nabytych
Uczestników Sprzedaży Premiowej. Wszelkie dokonane modyfikacje postanowieo
Regulaminu będzie zawierał odpowiedni Załącznik do niniejszego Regulaminu, który stanowid
będzie integralną częśd niniejszego Regulaminu.
5. Dane osobowe uczestników Sprzedaży Premiowej będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) administratorem danych
osobowych jest Organizator.
6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Sprzedaży Premiowej obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

