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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ 

dla potrzeb akcji promocyjnej „Zakupy z Premią w Renomie” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zakupy z Premią w Renomie” jest Above Awards Sp z o.o., 

z siedzibą: 30–127 Kraków, ul. Szablowskiego 3/LU IV, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000362256, zwana dalej „Organizatorem”, 
[dalej: „Organizator”]. 

2. Akcja promocyjna ze sprzedażą premiowaną „Zakupy z Premią w Renomie”, zwanej także dalej 

„Promocją” organizowana jest na rzecz spółki Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. Sp. k., ul. 

Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, REGON:142245289 [dalej: „Zleceniodawca”], która 

jest właścicielem Domu Handlowego Renoma we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 40 [dalej: 

„Centrum”, lub „DH Renoma”]. 

3. Promocja ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie DH Renoma i jest 

adresowana do jego Klientów. 
4. Promocja odbywać się będzie w dniach od 22.09.2018r. do 29.09.2018r. z wyłączeniem dnia 

23.09.2018r. w godzinach od godziny 10:00 do godziny 20:00 lub do wyczerpania puli nagród 

przyznanych na dany dzień zgodnie z §3 ust. 8-10. 

5. Promocja obsługiwana jest przez Hostessy zatrudnione przez Organizatora. 

6. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.  

7. Niniejsza akcja promocyjna ma na celu rozpowszechnienie oraz wypromowanie wśród klientów 

Domu Handlowego Renoma, kart podarunkowych Domu Handlowego Renoma.  

 

§2 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

1. W ramach Promocji uczestnik po spełnieniu warunków określonych poniżej i zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie może otrzymać nagrodę w postaci Karty 
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Podarunkowej DH Renoma o wartości określonej regulaminem w zamian za udokumentowane 

zakupy dokonane w DH Renoma w wysokości określonej niniejszym regulaminem.  

2. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w 

rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 

2018r., poz 1025), która nie jest wykluczona z udziału w rozumieniu ust 3 poniżej. 

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora lub Centrum, 
pracownicy podmiotów mających podpisane umowy i świadczących usługi w siedzibie 

Organizatora lub Centrum oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w 

przeprowadzenie Promocji. Z udziału w Promocji wykluczone są także osoby najbliższe 

wszystkich powyższych osób tzn: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo.  

4. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie hostessom reprezentującym Organizatora 

maksymalnie 3 paragonów fiskalnych, o łącznej wartości minimum 300,00zł brutto, lub 

maksymalnie 5 paragonów fiskalnych, o łącznej wartości minimum 1000,00zł brutto, 
pochodzących z okresu Promocji wskazanego w §1 ust. 4 oraz wystawionych przez sklepy, 

restauracje i punkty usługowe zlokalizowane na terenie Centrum z wyłączeniem Kantoru, 

Banków/ Bankomatów oraz sklepu sieci Biedronka. 

5. W promocji nie biorą udziału paragony fiskalne za zakup:  

1. napojów alkoholowych,  

2. produktów tytoniowych,  

3. produktów leczniczych (wydawanych na receptę lub refundowanych przez NFZ),  

4. zakładów lotto,  
5. wszelkich gier liczbowych i losowych,  

6. zakładów bukmacherskich,  

7. wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów,  

8. opłaty za rachunki lub spłaty rat kredytów,  

9. potwierdzenia transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów 

nie będące paragonami fiskalnymi.  

6. Warunkiem przyznania Nagrody jest dokonanie rejestracji paragonów przez hostessę oraz 

podanie danych osobowych Uczestnika (Imię, Nazwisko, oraz data urodzenia), a także 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Promocji.  

7. Uczestnik Promocji obowiązany jest do okazania Hostessie dokumentu tożsamości w celu 

weryfikacji podanych danych osobowych. 

8. Nagrody zostaną przyznane w kolejności zgłoszeń Uczestników. O czasie zgłoszenia decyduje 

moment rozpoczęcia rejestracji paragonów przez Hostessy. 
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9. Jeden Uczestnik może otrzymać prawo tylko do jednej nagrody w danym dniu niezależnie od 

ilości i wartości dokonanych zakupów 

10. Raz zarejestrowany przez Hostessy paragon zostaje ostemplowany i nie bierze ponownie 

udziału w Promocji.  

11. Hostessy odmówią zarejestrowania paragonu pochodzącego z okresu innego niż okres 

Promocji, a także nie spełniających warunków określonych w ust. 4 i 5 wyżej. 
12. Złożenie przez Uczestnika podpisu na liście wydań nagród stanowi potwierdzenie odbioru 

nagrody od hostessy, a jednocześnie stanowi oświadczenie uczestnika o spełnieniu przez niego 

warunków uczestnictwa określonych w §2. ust. 2 i 3. 

13. Hostessa ostempluje zarejestrowane w akcji paragony. Ostemplowane paragony nie podlegają 

zwrotowi w punkcie sprzedaży.  

 

§3 

NAGRODY 

1. Nagrodami w Promocji są karty podarunkowe DH Renoma, uprawniające do zakupów w 

salonach na terenie DH Renoma – zgodnie z regulaminem użytkowania kart podarunkowych 
DH Renoma dostępnym w Punkcie Obsługi Promocji. 

2. Fundatorem Nagród w Promocji jest Zleceniodawca. 

3. Karta będzie aktywna od momentu wydania a jej ważność kończy się we wrześniu 2019 r. 

Niewykorzystane w tym okresie środki przepadają. 

4. Karty nie dają możliwości wypłacenia środków w bankomatach oraz nie zostaną 

zaakceptowane w punktach handlowych innych niż zlokalizowane na terenie DH Renoma  

5. Uczestnik, który przedstawi maksymalnie 3 paragony na łączną kwotę brutto minimum 300,00zł 
otrzyma Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej DH Renoma o wartości 50,00zł. 

6. Uczestnik, który przedstawi maksymalnie 3 paragony na łączną kwotę brutto minimum 500,00zł 

otrzyma Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej DH Renoma o wartości 100,00zł. 

7. Uczestnik, który przedstawi maksymalnie 5 paragonów na łączną kwotę brutto minimum 

1000,00zł otrzyma Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej DH Renoma o wartości 150,00zł. 

8. Uczestnik, który przedstawi maksymalnie 5 paragonów na łączną kwotę brutto minimum 

1500,00zł otrzyma Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej DH Renoma o wartości 200,00zł. 

9. Ilość Nagród dostępnych w danym dniu Akcji jest ograniczona i wynosi: 
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1. 25 szt. Kart Podarunkowych o wartości 50,00zł  
2. 30 szt. Kart Podarunkowych o wartości 100,00zł  

3. 15 szt. Kart Podarunkowych o wartości 150,00zł 

4. 15 szt. Kart Podarunkowych o wartości 200,00zł 

10. W przypadku wyczerpania puli Nagród w danym dniu Promocja zostanie w tym dniu 

zakończona. 
11. Nagrody nie wydane w danym dniu powiększają pulę nagród możliwych do wydania w kolejnym 

dniu. 

12. Łącznie w całej Promocji do wydania przeznaczonych jest 595 Nagród o łącznej wartości 

66500,00 zł. 

13. Nagrody nie wydane do godziny 20:00 ostatniego dnia Promocji pozostają własnością 

Fundatora.  

14. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, 
rzeczowego). 

15. Sklepy nie wydają reszty z Kart, natomiast istnieje możliwość dokonania częściowej płatności 

Kartą a częściowej innymi formami płatności, akceptowalnymi w danym sklepie.  

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone 

niniejszym regulaminem. 

2. Regulamin promocji dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Promocji, w a także na stronie 

internetowej www.renoma-wroclaw.pl 
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne lub 

niezgodne z przepisami wyższego rzędu to nie powoduje to unieważnienia innych zasad 

określonych niniejszym dokumentem, a postanowienia nieważne lub niezgodne zastępowane 

są ogólnymi przepisami obowiązującego prawa. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Promocji Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. Decyzja 
Organizatora może być kwestionowana tylko w postępowaniu reklamacyjnym. 
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6. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności czynności prowadzonej Promocji z 

niniejszym Regulaminem, przysługuje uczestnikowi Promocji w ciągu 14 dni od dnia 

zakończenia Promocji (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacja powinna być złożona 

w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Above Awards Sp z o.o., 30–127 Kraków, ul. 

Szablowskiego 3/LU IV z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 

14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, numer telefonu kontaktowego, 

kserokopię zarejestrowanych paragonów i dokładny opis oraz powód reklamacji. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą 

rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.  

 

§5 

DANE OSOBOWE – klauzula informacyjna 

1. W trakcie Promocji pobierane są dane osobowe uczestników obejmujące: imię, nazwisko, data 

urodzenia. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
udział w Promocji. 

3. Administratorem danych osobowych jest Above Awards Sp z o.o. ul. Szablowskiego 3/LU IV, 

30-127 Kraków. 

4. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na 

adres biuro@aboveawards.pl 

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w 

zakresie niezbędnym do weryfikacji spełnienia warunków określonych niniejszym regulaminem. 
6. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody na warunki Regulaminu poprzez 

złożenie podpisu na liście wydań nagród. 

7. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie osobom uprawnionym do obsługi Konkursu. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane za granicę. 

9. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do zakończenia okresu reklamacyjnego 

określonego w Regulaminie lub zażądania usunięcia danych przez Uczestnika. 

10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
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sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

12. Podanie danych osobowych (Imię, Nazwisko i data urodzenia) jest warunkiem koniecznym 
uczestnictwa w Konkursie. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również polegać 

profilowaniu. 


