
REGULAMIN 

13. URODZINY GALERII WISŁA  

 

1. Organizatorem akcji jest DT-SPV 13 Sp. z o. o., zarejestrowana zgodnie z prawem polskim w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268286, Numer 

Identyfikacji Podatkowej 7010046094, z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1. 

2. Akcja przeznaczona jest dla klientów Centrum Handlowego Wisła, zlokalizowanym przy ul. 

Wyszogrodzkiej 144, 09-410 Płock, której godziny otwarcia to: pon-sob 9:00-21:00, niedziele 

handlowe 10:00 – 21:00 („Centrum Handlowe Wisła”).  

3. Udział w akcji jest dobrowolny i nieodpłatny. 

4. W akcji może wziąć udział każda osoba będąca klientem Centrum Handlowego Wisła 
(„Uczestnik”).  

5. Chcąc odebrać prezent należy okazać paragon na dowolną kwotę potwierdzający zakup w 
Centrum Handlowym Wisła  w dniu trwania akcji.  

6. W dniu 29 listopada, w godzinach 12:00 – 20:00, Uczestnik akcji jest uprawniony do odbioru 
słodkiego upominku przygotowanego w ramach akcji. 

7. W dniu 30 listopada, w godzinach 12:00 – 20:00, Uczestnik akcji jest uprawniony do odbioru karty 
podarunkowej do kawiarni Costa Coffee lub lodziarnio-kawiarni Grycan (jedna karta do wyboru). 

8. W każdym dniu akcji klient jest uprawniony do odbioru tylko jednego upominku lub karty 
podarunkowej (do wyboru).  

9. Karty podarunkowe są ważne do 04.12.2021 r.  
10. Liczba upominków i kart podarunkowych jest ograniczona.  
11. Akcja będzie odbywała się w dniach 29.11 oraz 30.11, w godzinach 12:00 – 20:00 lub do 

wyczerpania puli upominków i kart.  
12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia upominku lub karty podarunkowej, nowe nie 

będą wydawane. 
13. Uczestnik akcji nie może w zamian za nagrodę otrzymać ekwiwalentu pieniężnego. 
14. Jedna osoba może w ramach niniejszej akcji otrzymać maksymalnie jeden upominek i jedną kartę 

podarunkową (do wyboru).  
15. Aby otrzymać upominek lub kartę podarunkową, należy okazać w Punkcie Obsługi Klienta  

potwierdzenie zakupu za dowolną kwotę, dokonanego w czasie trwania akcji w postaci wydruku 
z terminala, na którym widoczna jest data zakupu. Paragony biorące udział w promocji będą 
oznaczane przez hostessy pieczątką Galerii Wisła. 

16. Liczba upominków wydawanych w czasie trwania akcji jest ograniczona i wynosi: 
100 szt. muffinek.  
100 szt. kart podarunkowych do kawiarni Costa Coffee – voucher o wartości 15 zł.  
100 szt. kart podarunkowych do lodziarnio-kawiarni Grycan – voucher na kulkę lodów. 

17. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku 
bez podania danych osobowych przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego.  

18. Przystępując do akcji, Uczestnik akcji akceptuje Regulamin. 
 


