Regulamin akcji „BOOKCROSSING“ w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „WEJDŹ DO STREFY KORZYŚCI, WYGRAJ BILETY NA
KONCERT”, zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”, jest firma Play Maker ul.
Świt 21, 62-080 Lusowo, NIP: 7822095131, zwana dalej: „Organizatorem”
2. Akcja odbywa się w dniach 11 PAŹDZIERNIKA w godzinach od 15.00 do 21.00, 12
PAŹDZIERNIKA w godzinach od 10.00 do 20.00 na terenie Centrum Handlowego GALERIA
BRONOWICE W KRAKOWIE przy ulicy STAWOWA 61, 31-346 KRAKÓW, zwanej w dalszej
części regulaminu „Galerią”.

§2 Uczestnictwo w Akcji
1. Przystąpienie do akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§3 Zasady Akcji
1. Akcja polega na wymianie książek. Aby wziąć udział w akcji należy się zgłosić do Punktu
Wymiany, zostawić przyniesione książki oraz odebrać ilość żetonów proporcjonalną do ilości
zostawionych książek.
2. Punkt Wymiany znajduje się w Galerii Bronowice, poziom 0. Punkt czynny jest 11PAŹDZIERNIKA w godzinach od 15.00 do 21.00, 12 PAŹDZIERNIKA w godzinach od
10.00 do 20.00. Osoba biorąca udział w Akcji może zabrać maksymalnie taką samą ilość
książek, jaką przyniosła na miejsce. Liczba ta odpowiada ilości pobranych żetonów.
3. W celu zabrania książek należy zgłosić tą chęć Organizatorowi na stoisku i oddać pobrane
żetony.
4. Uczestnik może także pozostawić Organizatorom dowolną ilość niepotrzebnych książek, bez
konieczności zabierania kolejnych.
5. Jeżeli uczestnik przyniesie książki drukowane poniżej 2004 roku, będzie mógł wybrać i zabrać
ze sobą książki wyłącznie z regału książek poniżej 2004 roku.
6. Pozostawiane publikacje powinny być kompletne, zadbane i niezniszczone. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za stan wizualny publikacji.
7. Uczestnik , który nie posiada książki do wymiany , może poczytać publikację na terenie eventu
w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, po czym odłożyć ją na regał. Zabieranie
książek z regałów poza stoisko bez pozostawienia publikacji na wymianę jest uważane jako
kradzież.
8. Pozostawione książki nie mogą zawierać treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami
prawa, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe,
naruszających dobra osobiste innych osób, reklamy firm zewnętrznych.

9. Organizator nie odpowiada za pozostawione na regale treści, które mogą naruszać dobre
obyczaje.
10. Pozostawione publikacje nie powinny być podręcznikami, słownikami, kolorowankami dla
dzieci lub dorosłych.
11. O ostatecznym przyjęciu książek decydują zawsze pracownicy Punktu Wymiany. Organizator
zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia książek bez podania przyczyny.

§4 Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu akcji z niniejszym regulaminem
przysługuje każdemu Uczestnikowi Akcji w terminie do 14 dni od daty zakończenia akcji tj. do
26.10.2019r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem
poleconym) na adres: na adres ul. Świt 21, 62-080 Lusowo z dopiskiem: „BOOKCROSSING reklamacja”
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi
zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl oraz w
Punkcie Wymiany, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE.
4. Zasady przeprowadzania akcji „BOOKCROSSING” określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd.

