
REGULAMIN  

Akcji pro sprzedażowej „Jedna wejściówka” 

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Organizatorem akcji pro sprzedażowej  zwanej dalej „akcją promocyjną”, jest firma Marta Kaczmarz Singularity z siedzibą w Pabianicach, 
Konstantynowska 7, 95-200. 

b. Akcja promocyjna trwać będzie w dniach 14-30.07.2022r. w godz. 12.00 – 20.00 na terenie CH Atrium Reduta w Warszawie. 
c. Akcja promocyjna odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego. 

 

WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Uczestnikiem Akcji promocyjnej mogą być wyłącznie osoby w wieku powyżej 18 lat, z ważnym dokumentem tożsamości („Uczestnik”). 
b. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, podmiotów współpracujących przy wydarzeniu 
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej, ani członkowie ich rodzin. Przez 
członków rodziny rozumie się na potrzeby akcji promocyjnej: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 
c. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być osoba ("Uczestnik"), która w dniach 14-30.07.2022 r. zrobi zakupy na terenie CH Atrium Reduta 
i odbierze paragony fiskalne ("Paragon"). Do udziału w akcji wymagane jest przedstawienie 2 paragonów (przy czym maksymalnie 1 paragon 
może być ze sklepu Carrefour) Paragony muszą poświadczać zakupy na łączną kwotę min. 200zł. Paragony stanowią wyłączny dowód zakupu 
uprawniający do udziału w akcji promocyjnej, za wyjątkiem osób wymienionych w II b. Regulaminu. Udział w Akcji promocyjnej jest bezpłatny. 

 
d.  Uczestnik musi zsumować kwoty z 2 paragonów (Carrefour+ inny sklep) lub maximum 2 paragonów z innych punktów handlowych w 
CH Atrium Reduta w Warszawie.  

 
e. Wielokrotność kwoty 200 zł na dwóch paragonach upoważnia do odebrania więcej niż jednej wejściówki (tylko jeden z okazanych 
paragonów może być ze sklepu Carrefour), tj. za 2 okazane paragony na łączną kwotę minimum 400 zł uczestnik może odebrać 2 wejściówki. 
Uczestnik może odebrać maksymalnie dwie wejściówki danego dnia akcji. 
 
f.   W akcji promocyjnej nie biorą udziału paragony odebrane za zakup: 

- towarów i usług dostępnych na terenie aptek i punktów aptecznych,  
- napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa),  

- wyrobów tytoniowych,  

- kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych,  

- kart do telefonu typu pre-paid, doładowania telefonów,  

- usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych,  

- usług dostępnych w placówkach bankowych, placówkach ubezpieczeniowych oraz kantorach wymiany walut,  

- opłat rachunków za czynsz, media, telefon, gaz, prąd itd. dokonywanych za pośrednictwem punktów handlowo-usługowych w 
Centrum Handlowym. 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

a. Uczestnik zgłasza się do punktu kontroli paragonów przy torze wrotkarskim, który zlokalizowany jest na pierwszym piętrze przy 
strefie WOW.   

Po zweryfikowaniu paragonów przez hostessy: sprawdzeniu daty i wartości, Uczestnik otrzymuje 30 min wstępu na tor wrotkarski oraz 
bilet do kina bądź voucher do zrealizowania w jednym z punktów gastronomicznych zlokalizowanych w Atrium Reduta: restauracji KFC 
(voucher upoważnia do odbioru zestawu b-smart), lodziarnio – kawiarni Grycan (voucher uprawnia do odbioru 2 kulek lodów) bądź 
cukierni Sowa (voucher upoważnia do odbioru porcji ciasta pieczonego lub kostki). 

b. Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego w zamian za vouchery. 
c. Vouchery nie podlegają wymianie. 
d. Liczba voucherów oraz biletów do kina jest ograniczona. Każdego dnia akcji wydawanych jest maksymalnie 150 wejściówek. 
Niewydane vouchery/bilety danego dnia powiększają pulę voucherów/biletów następnego dnia. 
e. Uczestnik, który zgłosił się do punktu po wyczerpaniu puli voucherów/biletów na dany dzień, może skorzystać z bezpłatnego 30 min 
wstępu na tor wrotkarski. 
f. Vouchery do lokali gastronomicznych ważne są do dnia 30 lipca 2022 roku. Bilety do kina ważne są do dnia 23.12.2022 roku.  
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

a. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni  od dnia zakończenia akcji promocyjnej. Reklamacje 
 wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej  wpływu do 

Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest do wglądu w siedzibie Organizatora (Marta Kaczmarz Singularity, Konstantynowska 7, 95-
200), w Punkcie Informacyjnym Atrium Reduta, na stronie www.atrium-reduta.pl oraz punkcie kontroli paragonów. 
b. Biorąc udział w Akcji promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji promocyjnej zawarte w niniejszym 
 Regulaminie. 
c.  
d. W uzasadnionych wypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia niniejszego Regulaminu lub wprowadzenie do 
 niego stosownych zmian. 

http://www.atrium-reduta.pl/

