
Regulamin akcji „Kupujesz, bony zyskujesz” 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady akcji „Kupujesz, bony zyskujesz” dla Galerii Navigator (dalej: „Akcja”).  

2. Organizatorem akcji jest Fabryka Idei Sp. z o. o. (dalej: „Organizator”) z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Hubskiej 96/100; 50-502 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000053453 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-176-23-

72, REGON 021262749. Organizator działa we współpracy z CBRE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rondo 

ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000020238, NIP: 5272303786, REGON: 016317919. 

3. Akcja trwa od 28 listopada do 17 grudnia 2020 r. w Galerii Navigator przy ul. Powstańców 

Warszawy 4 w Mielcu (39-300).  

 

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat, mające 

pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest:  

a) akceptacja Regulaminu (wzięcie udziału w Akcji oznacza akceptację Regulaminu); 

b) zrobienie zakupów za min. 150 zł w Galerii Navigator (na maksymalnie dwóch paragonach z 

wyłączeniem hipermarketu E.Leclerc) w terminie określonym w par. 3 pkt 2 i zachowanie paragonu / 

paragonów; 

c) odebranie nagrody w terminie określonym w par. 3 pkt 2 . 

3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy innych 

podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu. 

 

§3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

 

1. Nagrodami w konkursie jest 1470 bonów na okaziciela (maksymalnie 245 bonów na każdy piątek i 

sobotę akcji) o wartości 20 zł, wydawanych  do wyczerpania puli nagród, do wykorzystania w 



wybranych sklepach Galerii Navigator (lista sklepów wyłączonych z akcji zawarta jest w pkt 9 

poniżej.).  

2. Harmonogram odbioru oraz realizacji bonów(z zastrzeżeniem prawa Organizatora do 

wcześniejszego zakończenia akcji w razie wyczerpania puli nagród):  

- zakupy i odbiór bonów 28 listopada 2020 r. w godz. 11.00-19.00, ważność bonów 30 listopada – 3 

grudnia 2020 r. 

- zakupy i odbiór bonów 4-5 grudnia 2020 r. w godz. 11.00-19.00, ważność bonów 7-10 grudnia 2020 

r. 

- zakupy i odbiór bonów 11-12 grudnia 2020 r. w godz. 11.00-19.00, ważność bonów 14-17 grudnia 

2020 r. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.  

4. Bon jest możliwy do wykorzystania tylko i wyłącznie w całości. W razie zakupu towaru którego 

wartość jest niższa niż wartość bonu, posiadaczowi bonu nie przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bonu i wartością towaru. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator.  

6. Jedna osoba może odebrać jeden bon podczas jednego tygodnia trwania akcji. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez Zwycięzców 

w terminach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli nagrody nie zostały odebrane w wyznaczonym 

terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody. 

8. Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)), w związku z tym, że wartość nagród 

niniejszej akcji nie przekracza kwot wskazanych w tym przepisie, nagrody te zwolnione są z 

opodatkowania tym podatkiem.. 

9. Lista sklepów biorących udział w akcji (realizacji bonów): 4F, 4F Junior, Big Star, Briju, Carry, 

Coccodrillo, Deichmann, Diverse, Empik, Giacomo Conti, Greenpoint, Hardy II, Hebe, Inglot, Itaka, 

Kolporter, Kubenz, Kwiaciarnia, Lee Wrangler, Monnari, Neonail, New Yorker, Orsay, Rebel Electro, 

Recman, Reserved, Ryłko, Sensihemp, Sizeer, Street Style, Swiss, Świat Książki, Świat Urwisa, Świat 

Zabawek, Tatuum, Telakces.com, Top Case, Triumph, Vision Express, Vistula, Wojas, Wólczanka. 

 

 

§4.  DANE OSOBOWE I REKLAMACJE 

 

1. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Akcji. Bony wydawane sa jako 

bony na okaziciela, jedynie za okazaniem Paragonu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzxgm3tg


2. Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-

mail: biuro@fabrykaidei.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty opublikowania 

wyników Konkursu.  

3. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  

4. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający 

reklamacje zostanie poinformowany o decyzji drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia reklamacji.  

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym 

Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

https://www.facebook.com/navigatormielec/.  

2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo do 

dokonywania wiążących interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

5. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia do 

niego istotnych zmian, w tym wcześniejszego zakończenia Akcji , z zastrzeżeniem, że  nie powoduje to 

utraty praw nabytych  na podstawie Regulaminu  do dnia jego zmiany. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na portalu 

społecznościowym Facebook, profilu Galerii Navigator. Zmiany Regulaminu nie mogą spowodować 

utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany. 

 

mailto:biuro@fabrykaidei.pl
https://www.facebook.com/navigatormielec/

