
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NAJDŁUŻSZY PARAGON” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Akcja promocyjna nosi nazwę „Najdłuższy Paragon” (dalej: „Akcja Promocyjna”)   

i jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej i jednocześnie fundatorem nagród jest Spółka European 

Outlet S.A. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000689953, o numerze NIP 7282789159, o numerze REGON 

101374886, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) w wysokości: 181.643.100,00 zł 

(dalej: „Organizator”). 

3. Akcja Promocyjna trwa od 16 października 2020 roku od godz. 9.00 do 17 października 2020 

roku do godz.19.00 w godzinach otwarcia Centrum Ptak Outlet (dalej: „Czas trwania Akcji 

Promocyjnej”). 

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Centrum Ptak Outlet, zlokalizowanego  

w Rzgowie przy ul. Żeromskiego 8. 

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Akcji Promocyjnej, określa prawa i obowiązki jego 

Uczestników oraz jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.ptakoutlet.pl.  

6. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej nie może być: 

a) osoba prowadząca działalność gospodarczą w Centrum Ptak Outlet, pracownik takiej 

osoby lub osoba uprawniona do samodzielnego lub łącznego reprezentowania takiej 

osoby, 

b) osoba fizyczna wchodząca w skład organu osoby prawnej prowadzącej działalność 

gospodarczą w Centrum Ptak Outlet oraz pracownik takiej osoby prawnej lub osoba 

uprawniona do samodzielnego lub łącznego reprezentowania takiej osoby,  

c) pracownik Organizatora lub jakakolwiek osoba współpracująca z Organizatorem przy 

przygotowaniu i realizacji Akcji Promocyjnej, a także pracownik takiej osoby, 

d) współpracownik podmiotów wymienionych pod lit. c) przez których rozumie się także 

osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

e) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu 

Akcji Promocyjnej, 

f) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-e) powyżej. 

7. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną czy pieniężną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 

2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

8. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej sprawują osoby wskazane 

przez Organizatora, których zadaniem jest m.in. wskazanie i ogłoszenie zwycięzców Akcji 

Promocyjnej.  

http://www.ptakoutlet.pl/


§ 2 

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest: 

a) zapoznanie się z Regulaminem, 

b) dokonanie zakupów w dniach 16-17 października 2020 r. w sklepach (lokalach) 

biorących udział w Akcji Promocyjnej, prowadzących działalność w Centrum Ptak 

Outlet, na łączną kwotę co najmniej 250,00 zł brutto, potwierdzonych co najmniej 

jednym paragonem (dowodem dokonania zakupów), z zastrzeżeniem że z jednego 

sklepu (lokalu) lokalu mogą pochodzić maksymalnie trzy paragony, 

c) pobranie przez Uczestnika w Punkcie Rejestracji Paragonów formularza 

rejestracyjnego oraz jego pełne i poprawne wypełnienie (m.in. poprzez wskazanie 

imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania), 

d) zarejestrowanie tj. oficjalne zmierzenie długości paragonów przez przedstawicieli 

Organizatora w Punkcie Rejestracji Paragonów, potwierdzone formularzem 

rejestracyjnym  paragonów dokumentujących dokonanie zakupów na łączną kwotę co 

najmniej 250,00 zł brutto. 

2. Punkt Rejestracji Paragonów (lokale nr 21 i 106) będzie czynny 16/10/2020 w godzinach  

09:00 – 21:00 oraz 17 października 2020 roku w godzinach 9.00 do 19.00.  

3. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej (zarejestrowanie paragonów) jest równoznaczne  

z rezygnacją Uczestnika z przysługującego mu prawa do zwrotu towarów udokumentowanych 

zarejestrowanymi paragonami. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Akcja Promocyjna obejmuje dokonanie zakupów w Centrum 

Ptak Outlet, zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Żeromskiego 8. 

5. Akcja Promocyjna nie obejmuje paragonów otrzymanych za zakupy dokonane w sklepie 

Kolporter Top Press oraz we wszystkich punktach gastronomicznych i kawiarniach. 

6. W Akcji Promocyjnej biorą udział paragony wystawione tylko i wyłącznie w dniach 16-17 

października 2020 roku. Paragony biorące udział w Akcji Promocyjnej muszą być czytelne. 

7. Każdy dokument zakupu (paragon) może być zarejestrowany tylko jeden raz. Paragon zostanie 

ostemplowany na jego odwrocie w Punkcie Rejestracji Paragonów przy jego rejestracji.  

8. Uczestnik może brać udział w Akcji Promocyjnej, tj. zarejestrować paragony oraz odebrać 

Nagrodę tylko jeden raz. 

§ 3 

Wykluczenie z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej 

Uczestnicy działający niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w inny sposób 

naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego lub ustalone 

zwyczaje decyzją Organizatora mogą zostać wykluczeni z uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.  

§ 4 

Zwycięzcy i Nagrody 

1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są: 

a) Robot Kuchenny Tefal I Companion XL o wartości 4999 zł – dla Uczestnika, 

który spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrował w sposób wskazany w 

Regulaminie najdłuższe paragony. 

b) Ekspres do Kawy Krups Evidence o wartości 2999 zł – dla Uczestnika, który 

spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrował w sposób wskazany w Regulaminie 

paragony o łącznej, drugiej w kolejności długości. 

c) Tablet Apple iPad o wartości 1599 zł – dla Uczestnika, który spośród wszystkich 

zgłoszeń zarejestrował w sposób wskazany w Regulaminie paragony o łącznej, 

trzeciej w kolejności długości. 



2. Z zastrzeżeniem ustępu 3, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który zarejestrował w sposób 

wskazanych w Regulaminie paragony przy pomocy formularza rejestracyjnego o łącznej 

wartości co najmniej 250,00 zł brutto, wręczany jest upominek (dalej: Upominek”).  

3. Upominki wręczane są w czynnym Punkcie Rejestracji Paragonów (lokale nr 21 i 106) 

bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonów o wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b wartości zakupów, 

przy czym Upominki będą wręczane wyłącznie do ich wyczerpania. 

4. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% 

wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej 

dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata 

zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto 

właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 

5. Organizator oświadcza, że wartość Upominku wręczanego Uczestnikowi w ramach Akcji 

Promocyjnej nie przekracza kwoty 200,00 zł. Upominki są wręczane w ramach nieodpłatnego 

świadczenia1 w związku z promocją i reklamą Centrum Ptak Outlet.  

6. Nagrody oraz Upominki przyznawane i wręczane Uczestnikom w ramach Akcji Promocyjnej 

mają charakter rzeczowy. 

7. W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej paragonów tej samej długości o przyznaniu 

Nagrody decyduje kolejność rejestracji paragonów. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody lub Upominku na inną 

nagrodę lub ekwiwalent pieniężny. 

§ 5 

Ogłoszenie Zwycięzców 

1. Rozstrzygnięcie Akcji Promocyjnej i wskazanie Uczestników, którzy otrzymają Nagrody 

wskazane w § 4 ust. 1 (dalej: „Zwycięzców”) nastąpi w piątek 23/10/2020 o godzinie 14:00  

na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora prowadzonym na 

Facebooku. 

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie 

o przyznaniu nagrody. 

3. Wręczenie Nagród odbędzie się w sobotę 24/10/2020 o godzinie 12:00 na terenie  

Centrum Ptak Outlet. 

4. Nieodebraną zgodnie z ust. 3 Nagrodę Uczestnik może odebrać nie później niż w terminie  

do 31/10/2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Organizatora. 

 
1 Podstawa prawna: art. 21 ust. 1. pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

(Dz.U.2019.1387, t.j. z dnia 2019.07.25) 



§ 6 

Tryb składania reklamacji 

1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być 

składane w terminie do 21/10/2020  do godziny 14:00. Reklamacja powinna być przesłana na 

adres siedziby Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię  

i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności 

stanowiących podstawę reklamacji. 

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie 1 lub niespełniające pozostałych 

wymogów nie będą rozpatrywane. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Uczestnik zgłaszający reklamację poinformowany zostanie o wyniku postępowania 

reklamacyjnego drogą pocztową. 

 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej i podane przez nich w formularzu 

rejestracyjnym są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1) 

(„RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Organizator. Dane 

osobowe podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, z zastrzeżeniem 

dobrowolnych zgód w nim wskazanych, są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestniczenia w Akcji Promocyjnej i odebrania Nagrody. Przetwarzanie danych osobowych 

w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

Uczestnika, który otrzymał jedną z Nagród, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

4. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym 

jest dobrowolne oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub 

uzupełnienia, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie 

żądania na adres Organizatora. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Przed wzięciem udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien zapoznać się z 

Regulaminem. Poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że 

zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie zasady Akcji Promocyjnej, spełnia 

warunki określone w Regulaminie oraz rozumie i akceptuje wszystkie postanowienia w nim 

zawarte. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu w dowolnym 

momencie, a także do zmiany terminów, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej bez 

podania powodów. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie 

internetowej oraz na profilu Organizatora prowadzonym na Facebooku. 

3. Wszelkie spory związanie z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie 

przez Organizatora.  

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


