REGULAMIN Promocji
„Promocja na usługę pielęgnacji”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Promocja na usługę pielęgnacji” i
zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest HORTICO S.A. właściciel Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum
położonej w Psarach, przy ul. Głównej numer 1c, 51-180 Wrocław-Psary, zwany dalej
Organizatorem.
3. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwa specjalista ds. Marketingu Krystian Kupiec oraz
kierownik Galerii Ogrodniczej – Tomasz Konieczny.
4. Promocja jest prowadzona w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum położonej w Psarach, przy ul.
Głównej numer 1c, 51-180 Wrocław-Psary.
5. Promocja obowiązuje w terminie od 10.08.2016 do 31.12.2016.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące,
pracownicy Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum oraz inne podmioty bezpośrednio
zaangażowane w przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Dystrybucja ulotek promocyjnych odbędzie się w GO Zielone Centrum oraz za pośrednictwem
mailingu.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest posiadanie ulotki promocyjnej oraz wykupienie
usługi pielęgnacji ogrodu.
3. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz firmy.
4. RABAT w wysokości 20% udzielany jest na fakturze lub paragonie końcowym.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami obowiązującymi w GO Zielone Centrum.
§3. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia
konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
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3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona osobiście w Galerii Ogrodniczej
Zielone Centrum, ul. Głównej numer 1c, 51-180 Wrocław-Psary
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone niniejszym
regulaminem. Regulamin Promocji dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym znajdującym się
na terenie Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do
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 promocją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Organizator ma prawo do zmian niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji.
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