
 „Odbierz prezent z okazji Dnia Kobiet” 
 
REGULAMIN 
 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji „Odbierz prezent z okazji Dnia Kobiet” (zwanej dalej Akcją) jest 
spółka BTN Tomczak sp. j., ul. Inwalidów Wojennych 23/3, 07-410 w Ostrołęce, 
będąca właścicielem Galerii Bursztynowej, zwana dalej Organizatorem. 

2. Akcja rozpoczyna się w dniu 8.03.2022 r o godzinie 12.00 i kończy 8.03.2022 r. o 
godzinie 19.00. 

3. Realizacja akcji odbywać się będzie w pasażu przy sklepach House i H&M w Galerii 
Bursztynowej. 

 
Uczestnicy: 

1. Udział w akcji mogą wziąć kobiety w wieku od 16 lat.  
Prezenty:  
 

1. Liczba prezentów jest ograniczona.  
2. Prezenty wydawane w ramach akcji to zestawy akcesoriów do manicure i pedicure. 
3. Organizator informuje, że jeżeli będzie duża liczba zainteresowanych akcją, prezenty 

mogą zostać wydane przed godziną 19.00 i tym samym organizator może zakończyć 
akcję. 

4. Prezentów nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody 
rzeczowe. 

Zasady akcji:  
1. Aby otrzymać bezpłatnie prezent należy spełnić następujące warunki:  

a) Zrobić zakupy w dniach 7 lub 8 marca 2022 r. za min. 100 zł w sklepach 
znajdujących się na terenie Galerii Bursztynowej. Z akcji wyłączone są sklepy 
OBI, Kaufland, Komfort Łazienki, Komfort, Smyk, Decathlon, Jysk i Media Markt.  

b) Okazać paragon za zakupy hostessie. Można łączyć maksymalnie dwa 
paragony, aby otrzymać kwotę min. 100 zł.  

c) W akcji można wziąć udział jeden raz, czyli jedna kobieta może odebrać 
bezpłatnie jeden prezent spełniając powyższe warunki.  

Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za: 

a) niemożność wzięcia udziału w Akcji w określonym Regulaminem terminie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników  w trakcie 
Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i filmów   
w związku z Akcją, a także w celach promocyjnych Akcji i jej partnerów oraz akcji   
o podobnej tematyce.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej akcji lub jej części ze 
względu na okoliczności zewnętrzne. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2022 r.   
6. KONIEC.  

 


