
REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ W GALERII BRONOWICE  

„KUP PREZENT - ZRÓB PREZENT”  

  

Regulamin promocji obowiązującej w dniach od 21 października 2019r.  

do 30 listopada 2019r.  

§ 1  

Postanowienia ogólne i Definicje.  

1. Organizatorem Oferty Promocyjnej „KUP PREZENT - ZRÓB PREZENT”, zwanej dalej 

„Ofertą” lub „Promocją” organizowanej na terenie Galerii Handlowej Bronowice, ul. 

Stawowa 61, 31-346 Kraków (zwanej dalej Galeria Handlowa), jest CEETRUS POLSKA 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  

Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000171668, z kapitałem zakładowym 1.123.383.500 ,00 zł, NIP: 1230936438  

2. Podczas trwania promocji Galeria Bronowice za każdą zakupioną kartę podarunkową 

o wartości minimalnej 30 zł,  przeznaczy 5 zł na rzecz generAACja Fundacja na rzecz 

Zawsze Dostępnej Komunikacji (AAC) i Technologii Wspomagającej (AT) z siedzibą w 

Głogowie Małopolskim 36-060, ul. Okulickiego 2, wpisana do rejestru organizacji i 

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759988, zwaną 

dalej Fundacja generAACja.  

3. Niniejsza Oferta skierowana jest do osób fizycznych oraz prawnych.  

4. Definicje:  

Karta Podarunkowa– elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, 

upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Galerii 

Handlowej Bronowice w Krakowie, dla której został wydany, w zakresie ustalonego na 

Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.  

  



§ 2  

Szczegółowe warunki korzystania z Promocji  

1. Za każdą Kartę Podarunkową zakupioną w dniach od 21 października do 30 listopada 

2019, o wartości min. 30 zł, Galeria Bronowice przeznaczy 5 zł na rzecz Fundacja 

generAACja.  

2. Liczba kart objętych promocją jest limitowana i wynosi 600 kart.   

3. Galeria Bronowice zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed upływem daty 

30 listopada w sytuacji, kiedy liczba sprzedanych kart objętych promocją wyniesie 600 

sztuk.  

4. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe w Punkcie Informacji Galerii Handlowej lub/i 

na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub/i na stronie www.galeriabronowice.pl 

a także poprzez formularz dostarczony wraz z materiałami promocyjnymi dla przypadku 

osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  

5. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana za pomocą karty 

płatniczej lub przelewu.  

6. Za datę zakupu w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej uznaje się dzień wydania przez Nabywcę jego bankowi dyspozycji 

przelania środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty 

Podarunkowej.  

7. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

za datę zakupu uznaje się dzień wydania przez Nabywcę jego bankowi dyspozycji 

przelania środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty 

Podarunkowej.  

8. Karty nie mogą być spieniężone.  

9. Połączone w tych dniach karty podarunkowe (przeniesienie za opłatą na jedną kartę 

doładowania z wcześniej zakupionych paru kart) nie biorą udziału w promocji.   

10. Nie ma możliwości zwrotu kart zakupionych podczas promocji.   

11. Zasady wydawania i użytkowania Karty Podarunkowej są dostępne w regulaminie 

KARTY PODARUNKOWEJ dostępnym na stronie www.galeriabronowice.pl.  
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12. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie podane są w złotych polskich (PLN) i 

zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.  

13. Wśród osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

zostanie wyłonionych 9 firm, które zakupiły największą ilość kart podarunkowych. 

Logotypy tych firm znajdą się na elektronicznych materiałach promocyjnych Galerii 

Bronowice przez okres minimum 2 tygodni.  

14. Wybór firm nastąpi po zakończeniu okresu promocyjnego, tj. po 30 listopada 2019. 

Firmy zostaną ogłoszone i poinformowane drogą mailową lub/i telefoniczną do dnia 4 

grudnia 2019.  

15. Firmy będą miały 7 dni na dostarczenie odpowiednich materiałów w postaci logotypu 

od dnia ogłoszenia.  

Jeśli, któraś z firm nie dostarczy materiałów we wskazanym terminie. Zostanie wybrana 

kolejna z firm.  

§3  

 Postanowienia końcowe  

1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

3. Wszelkie zmiany Regulaminy dokonane przez Organizatora wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia.  

4. Organizator ma prawo przerwać promocję w dowolnym momencie bez podania przyczyny.  

5. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Nabywcą a Organizatorem jest sąd 

właściwy dla Organizatora.  


