
Regulamin akcji “Zakupy ze stylistką w Forum Koszalin” 

 

1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1. Organizatorem Akcji jest Centrum Handlowe Forum Koszalin z siedzibą w Koszalinie, 

ul. 75-736, Koszalin, ul. Paderewskiego 1 (zwanym dalej: „Organizator”).  

1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Centrum 

Handlowego Forum Koszalin, ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin. 

1.3. Przed wzięciem udziału w Akcji zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Akcji. 

1.4. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

https://www.forum-koszalin.pl/. 

 

2. CZAS TRWANIA AKCJI  

2.1. Akcja trwa od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59. 

 

3. UCZESTNICY AKCJI  

3.1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na 

terytorium Polski.  

 

4. ZASADY  

4.1. Akcja „Zakupy ze stylistką w Forum Koszalin” polega na wspólnych zakupach wraz z 

doradztwem modowym Uczestnika Akcji oraz profesjonalnej stylistki. Zakupy odbywają 

się wyłącznie w sklepach zlokalizowanych w Centrum Handlowym Forum Koszalin. Za 

produkty zakupione w trakcie zakupów koszt ponosi Uczestnik Akcji. Zakupy trwają 3 

godziny i odbywają się w dogodnym terminie ustalonym wspólnie przez obie strony: 

Uczestnika Akcji i stylistkę.  

4.2. Do udziału w Akcji można się zgłosić kontaktując się indywidualnie i bezpośrednio ze 

stylistką, pisząc na adres: malgorzatazablotowicz.stylistka@gmail.com. 

4.3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających  

powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązania do symboli 

religijnych, etnicznych lub rasowych. Dodane opcjonalnie zdjęcia nie mogą również 

przedstawiać  nagości (ukazywać narządów płciowych). Zgłoszenie powinno zawierać imię 

i nazwisko osoby chcącej skorzystać ze wspólnych zakupów ze stylistką, preferowany 

termin zakupów oraz adres mailowy i numer telefonu zgłaszającego. W odpowiedzi na 

zgłoszenie stylistka skontaktuje się z Uczestnikiem mailowo, bądź telefonicznie w celu 

ustalenia terminu zakupów. 

https://www.forum-koszalin.pl/


4.4. Uczestnik może brać udział w akcji dowolną ilość razy. 

4.5. Za “Zakupy ze stylistką” Uczestnicy rozliczają się indywidualnie i bezpośrednio ze 

stylistką. 

4.6. Stylistka będzie towarzyszyć Uczestnikowi w zakupach przez 3h, a łączny koszt takiej 

usługi to 450 zł (każda dodatkowa godzina płatna 100 zł). 

 

5. INNE POSTANOWIENIA  

5.1. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, 

administrowana, ani stowarzyszona z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 

1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Akcji 

są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com 

Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji przez 

Organizatora.  

5.2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.  

5.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Akcji wynikających z 

nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 

Regulaminu Akcji Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z 

Akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej 

odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Akcji. 

5.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji Uczestnik Akcji może uzyskać wysyłając e-mail 

na adres: forum.koszalin@ece.com. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji bez podawania przyczyn, 

jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. 

5.6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator Akcji. Decyzje organizatora są ostateczne i niepodważalne. 

mailto:forum.koszalin@ece.com

