
Regulamin Akcji  „Słoneczna Promocja - newsletter.”  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Akcji jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o numerze 

identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“) 

działając na zlecenie: Atrium Reduta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000590481 numer 

NIP: 5252639282 numer REGON: 363203839 („Fundator”). 

2. Akcja przeznaczona jest dla klientów Centrum Handlowego Atrium Reduta, zlokalizowanego przy  

Al. Jerozolimskie 148, w Warszawie, którego godziny otwarcia to : pon-sob 10:00-21:00, nd 10:00-20:00 („Centrum 

Handlowe”) i polega na możliwości otrzymania nagrody po przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza 

potwierdzającego subskrypcję newslettera Atrium Reduta. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Akcja przeprowadzana będzie wyłącznie w dniach 15-30 czerwca 2020 roku w godzinach 11:00 – 19:00, z wyłączeniem 

niedzieli niehandlowej 21 czerwca („Czas Trwania Akcji”). Punkty obsługi Akcji („Punkt Obsługi Akcji”) znajdują się na 

poziomie 0. 

 

§2 UCZESTNICY AKCJI, WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące warunki 

(„Uczestnik Akcji”). 

a) ukończyła co najmniej 16 lat ; 

b) osoby pełnoletnie posiadać muszą pełną zdolność do czynności prawnych;  

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 

93 ze zm.); 

d) nie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub wykonującą usługi na podstawie innej umowy cywilno-

prawnej, przez Atrium Reduta lub Organizatora Akcji. Z akcji wyłączone zostają również jego osoby najbliższe. Osobami 

najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca 

w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, („Osoba Najbliższa”); 

e) nie jest osobą, biorącą bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji. 

 

§3 ZASADY PROWADZENIA AKCJI 

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zapisanie się na subskrypcję newslettera Atrium Reduta oraz wyrażenie zgody na 

otrzymywanie informacji o wydarzeniach i promocjach za pośrednictwem e-mail i sms poprzez wypełnienie formularza 

online dostępnego w Punkcie Obsługi Akcji oraz pod adresem internetowym: https://atrium-reduta.pl/newsletter/ 

(„Formularz”). Wzór formularza stanowi załącznik nr 1. 

2. Ilość Nagród wydawanych w czasie trwania akcji jest ograniczona i wynosi odpowiednio: 

50 szt. ekostarterów z nasionami na każdy dzień Promocji - łącznie 750 sztuk.  („Nagroda”). 

3. Uczestnik Akcji nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani 

też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnik nie może też przenieść jakichkolwiek praw 

związanych z Nagrodą na osobę trzecią. 

4. Niewykorzystane podczas trwania Akcji Nagrody przechodzą na własność Fundatora. 

5. Wyczerpanie puli Nagród przeznaczonych na Czas Trwania Akcji oznacza automatycznie zakończenie wydawania 

Uczestnikom Akcji Nagród. 

6. W Akcji można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

7. Jedna osoba upoważniona jest do odbioru tylko jednej Nagrody w Czasie Trwania Akcji. 

 

§4 REKLAMACJE 

1. W celu ułatwienia ich rozpatrywania, reklamacje Uczestników związane z Akcją powinny być zgłaszane w formie pisemnej i 

przesyłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja Akcji „Słoneczna Promocja - newsletter”, w 



terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15 lipca 2020 roku. Za datę wniesienia 

reklamacji uważa się datę stempla pocztowego. 

2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej określenie od kogo pochodzi reklamacja, opis zdarzenia stanowiącego podstawę 

reklamacji, żądanie oraz jego uzasadnienie. Reklamacje, które nie zawierają danych wnoszącego, nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia 

reklamacji oraz przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji zainteresowanemu bez zbędnej zwłoki, nie później 

niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Decyzja Organizatora w przedmiocie objętym reklamacją jest 

ostateczna.  

 

§5 DANE OSOBOWE 

Dane osobowe gromadzone w ramach Akcji przetwarzane są zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych w 

Atrium Reduta, które stanowią  Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz są dostępne na stronie www Atrium Reduta pod 

adresem:  

 https://atrium-reduta.pl/dane-osobowe-2/. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystępując do Akcji, Uczestnik Akcji akceptuje Regulamin. 

2. Treść Regulaminu jest dostępna w Punkcie Obsługi Akcji oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych  

i innych w ramach realizacji Akcji, podwykonawcom Organizatora.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdej chwili trwania Akcji. Prawo to przysługuje jedynie  

w momencie zmiany regulaminu nie obniżającej korzysci Uczestnika Akcji.  

6. Intergralną częśc Regulaminu stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza; 

b) Załącznik nr 2 – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych. 

 

  

https://galeria-dominikanska.pl/dane-osobowe/


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza 
 

 
 

 

 

 


