
REGULAMIN PROMOCJI 

„ŚWIĄTECZNE PAKOWANIE PREZENTÓW” 

 DLA KLIENTÓW CENTRUM HANDLOWEGO FORUM KOSZALIN 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem promocji (dalej jako „Wydarzenie”) jest Studio MB, ul. Gdańska 27, 

85-005 Bydgoszcz (dalej jako „Organizator”).  

2. Wydarzenie obejmuje pakowanie artykułów na prezent (dalej jako „Promocja”), które 

będzie odbywało się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Centrum Handlowym 

Forum Koszalin przy ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin, (dalej jako „Centrum”). 

3. Wydarzenie będzie trwało w dniach od 12 grudnia do 23 grudnia 2022 r. od 

poniedziałku do soboty w godzinach 11.00–21.00 oraz w niedziele w godzinach  

11.00 – 20.00. 

4. Promocja przeznaczona jest dla klientów Forum Koszalin i polega na możliwości 

zapakowania zakupionych na terenie Centrum artykułów po okazaniu paragonów. 

 

§ 2 Warunki udziału w promocji 

 

1. W promocji mogą brać udział pełnoletni klienci Centrum, którzy dokonali zakupów w 

terminie wyznaczonym w § 1 pkt 3. z zastrzeżeniem § 2 pkt 4. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.  

3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Promocji 

(dalej jako „Uczestnik”), jest związana warunkami Regulaminu. 

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciela 

Organizatora, spółki zarządzającej Centrum, właściciele i pracownicy punktów 

handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz innych 

podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji  ani także 

osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 

rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Promocji jest posiadanie paragonu fiskalnego 

lub faktury VAT potwierdzającego/-ej nabycie w dniach od 12.12.2022 r. do 

23.12.2022 r. towarów lub usług innych niż napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, 

produkty lecznicze, operacje kantorowe (wymiany waluty) i doładowania 

telefoniczne za łączną kwotę minimum 100 (słownie: sto) PLN w punkcie sprzedaży lub 

usługowym na terenie Centrum oraz okazanie go/jej u pracownika Organizatora na 

stanowisku pakowania prezentów. 

 

§ 3 Zasady i przebieg promocji 

 

1. Uczestnik Promocji podczas rejestracji zobowiązany jest do okazania pracownikowi 

Organizatora na stanowisku pakowania prezentów paragonu/faktury VAT 

potwierdzającego/-ej dokonanie zakupów. 

2. Paragony/faktury VAT mogą być rejestrowane tylko i wyłącznie w dniu dokonania 

zakupu. Po tym dniu paragony/faktury VAT nie mogą zostać zarejestrowane w 

promocji. 



3. Paragony/faktury VAT od różnych najemców można sumować ze sobą. Maksymalna 

liczba paragonów/faktur VAT uprawniająca do zapakowania prezentu została 

określona w liczbie 2 (dwóch). 

4. Paragon/faktura VAT, na którym/-ej widnieją napoje alkoholowe, produkty tytoniowe, 

produkty lecznicze lub doładowania telefoniczne mogą zostać zarejestrowane w 

Promocji pod warunkiem odjęcia wartości sprzedaży brutto powyższych produktów 

lub usług zaewidencjonowanej na paragonie/fakturze VAT. 

5. Każdy zgłoszony paragon/faktura VAT zostanie podstemplowany na odwrocie i nie 

może zostać zgłoszony ponownie. 

6. Jeden Uczestnik może zarejestrować w trakcie trwania Promocji dowolną liczbę 

paragonów/faktur VAT. 

7. Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie produkt wykazany na dokumencie 

potwierdzającym zakup/y. 

8. Pracownik punktu pakowania prezentów może odmówić zapakowania prezentów 

ciężkich, o dużym gabarycie lub bardzo nieregularnym kształcie. 

9. Obsługa punktu pakowania prezentów nie bierze odpowiedzialności za pozostawione 

na stanowisku  

10. W przypadku podejrzenia, że dokumenty dotyczą zakupu/ów, których Klient 

faktycznie nie dokonał lub zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem, a w 

szczególności zostały skradzione lub podrobione, pracownik stoiska pakowania 

prezentów ma prawo odmówić Klientowi zapakowania produktu/ów. 

11. Każdy Uczestnik, który chce pozostawić artykuł/prezent i odejść od stanowiska 

pakowania prezentów robi to na własną odpowiedzialność. Obsługa za 

pozostawione/nieodebrane artykuły/prezenty nie bierze odpowiedzialności. 

12. Forma pakowania artykułów/prezentów odbywa się według uznania pracowników 

punktu pakowania prezentów. 

 

§ 4 Dane osobowe 

 

1. Uczestnictwo w promocji nie wiąże się z przekazywaniem danych osobowych 

Organizatorowi. 

 

§ 5 Reklamacje i wykluczenia 

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być:  

a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji 

Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;  

b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora (Studio MB ul. Gdańska 27, 85-

005 Bydgoszcz);  

c. wysłane najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

Promocji (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; 

dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla 

pocztowego). 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

 

§ 6 Prawa i obowiązki Organizatora 

 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji bądź 

pozbawienia prawa zapakowania artykułów na stanowisku Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Promocji na stanowisku pakowania 

prezentów w godzinach funkcjonowania stanowiska oraz na stronie internetowej 

Centrum pod adresem: www.forum-koszalin.pl. 

3. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać, kontaktując się z 

Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@studiomb.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w uzasadnionych wypadkach 

stosownych zmian do Regulaminu, które w sposób istotny nie będą naruszały praw 

Uczestników Promocji. 
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