Regulamin promocji
“Pakowanie prezentów”.
Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa zasady promocji „Pakowanie Prezentów” dla klientów Nowego Centrum Lipna.

2.

Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 47, 87- 600 Lipno.

3.

Promocja jest realizowana wyłącznie na terenie pasażu handlowego Nowego Centum Lipna
przy ul. 3-go Maja 1 E w Lipnie.

4.

Promocja odbędzie się w dniach 20-21.12.2017r. w godz.9:00 -18:00.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji – w sytuacji gdy zostaną
wyczerpane wszystkie materiały przeznaczone do pakowania prezentów.

6.

Niniejsza Promocja nie jest loterią promocyjną, grą losową, loterią, zakładem, ani żadną inną formą
gry losowej, której wynik zależy od przypadku.

7.

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa
określone w niniejszym Regulaminie.

8.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące
a kcję promocyjną, pracownicy sklepów i punktów usługowych Nowego Centrum Lipna.
Zasady korzystania z akcji promocyjnej „Pakowanie Prezentów”

1. Stanowisko „Pakowania Prezentów” zwane dalej stanowiskiem obsługiwane jest przez osoby,
wyznaczone przez Organizatora.
2. Stanowisko czynne jest
w godzinach 9:00

–

w terminie o d 2 0 g r u d n i a 2 0 1 7 r do 21 grudnia 2017r
18:00. Obsługa stanowiska ma prawo do przerw w funkcjonowaniu

stanowiska spowodowanych przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi.
3. Pakowanie prezentów jest usługą nieodpłatną.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest przedstawienie dowodu zakupu przedmiotu

przeznaczonego do pakowania, świadczącego o dokonaniu zakupu na terenie Nowego Centrum
Lipna w terminie od 20 do 21 grudnia 2017 r na kwotę nie niższą niż 50 zł.
5. Jeden dowód zakupu uprawnia do zapakowania jednego prezentu.
6. Uczestnik jest zobowiązany do obecności podczas pakowania prezentu na s toisku i odpowiada za
przekazane do pakowania produkty.
7. Uczestnik może wskazać obsłudze stanowiska preferowany papier do pakowania, wzór wstążki i
dodatkowe elementy dekoracyjne spośród wzorów proponowanych mu przez Organizatora, jednakże
ostateczna decyzja co do wyboru materiałów należy do obsługi.
8. Na wykorzystanym dowodzie zakupu uprawniającym do udziału w Promocji, obsługa
odnotuje fakt wykorzystania paragonu w Promocji poprzez opieczętowanie specjalną pieczątką.
9. W przypadku dużego zaintersowania Promocją i dużej liczby oczekujących na zapakowanie
prezentów przyjmuje się zasadę, że każdemu Uczestnikowi jednorazowo przysługuje zapakowanie
jednego prezentu. O fakcie tym decyduje Organizator.
10. Organizator ma prawo do odmówienia zapakowania prezentów wielkogabarytowych lub
nietypowych, takich jak np. telewizory, meble, sprzęt sportowy. Decyzja o możliwości pakowania
danego produktu pozostaje w gestii Obsługi.
11. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia do zapakowania produktów noszących znamiona uszkodzenia.
12. Obsługa/Organizator nie odpowiadają za szkody powstałe na zapakowanym produkcie oraz nie
uwzględniają reklamacji/poprawek po opuszczeniu przez Uczestnika punktu promocyjnego.
13. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym
Regulaminem. Regulamin Promocji dostępny na stronie internetowej www.puklipno.pl w
zakładce NCL.

