Regulamin akcji „GameCrossing“ w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji „GameCrossing”, jest firma Admondo Wojciech Rzadek, ul Łużycka 65/3
30-658 Kraków, zwana dalej: „Organizatorem”
2. Akcja odbywa się w dniach 8-10 PAŹDZIERNIKA w godzinach:
8 października (czwartek) godz. 16.00-20.00
9 października (piątek) godz. 16.00-20.00
10 października (sobota) godz. 10.00-18.00
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 gier. Aby wziąć udział w akcji należy przyjść do sklepu Joker w
Galerii Bronowice oraz pozostawić swoje gry na miejscach do tego przeznaczonych.
2. Sklep Joker znajduje się w Galerii Bronowice, poziom 0 przy drogerii Douglas. Punkt
czynny jest 8-10 PAŹDZIERNIKA w godzinach
8 października (czwartek) godz. 16.00-20.00
9 października (piątek) godz. 16.00-20.00
10 października (sobota) godz. 10.00-18.00
Osoba biorąca udział w Akcji będzie miała zapewnione miejsce obok sklepu Joker by położyć na
nim swoje gry.
3. Następnie można dowolnie wymieniać się grami z innymi uczestnikami akcji. Właściciele gier
dowolnie ustalają między sobą warunki zamiany gier.
4. Wymieniane gry powinny być kompletne, zadbane i niezniszczone. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za stan wizualny gier oraz za to, czy gra jest kompletna. Osoby
wymieniające powinny sprawdzać, czy gra jest kompletna, sprawdzając komponenty z
wymienionym w instrukcji spisem elementów gry. W przypadku braków w grze właściciel gry
powinien poinformować o tym wymieniając listę niekompletnych elementów.
5. Pozostawione gry 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.
6. Organizator nie odpowiada za treści w pozostawionych grach, które mogą naruszać dobre
obyczaje.
7. O ostatecznym przydzieleniu miejsca na gry decydują zawsze pracownicy Sklepu Joker.
Organizator zastrzega sobie prawo nieprzydzielenia miejsca na gry bez podania przyczyny.
8. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w
związku z COVID-19.
§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
24.10.2019r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem
poleconym) na adres: ul. Łużycka 65/3, 30-658 Kraków z dopiskiem: „Gamecrossing 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
Sklepie Joker, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE.
4. Zasady przeprowadzania akcji „GameCrossing” 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.

