
REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 
pod nazwą: Czwartki z apetytem na więcej w Galerii Bemowo 

 

1. Postanowienia ogólne  
a) Nazwa Akcji rabatowej – Akcja rabatowa będzie prowadzona pod nazwą „Czwartki z apetytem 

na więcej w Galerii Bemowo”. 
b) Organizator Akcji rabatowej - Organizatorem Akcji rabatowej jest Maja Dylczyk prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Agencja Komunikacji Życie Maja Dylczyk, firma wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Gospodarki, posiadająca numer NIP 679-293-36-72, z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ulicy 
Zakopiańskiej 9/407. 

c) Miejsce Akcji rabatowej - Akcja rabatowa odbędzie się w centrum handlowym Galeria Bemowo, 
w Warszawie znajdujące się przy ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa. 

d) Zleceniodawca Akcji rabatowej - Akcja rabatowa organizowana jest na zlecenie podmiotu 
Flamingo 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bainbridge Poland Warszawa II 
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 18, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629932, NIP 7831706048, 
REGON: 302577473 („Spółka”), reprezentowana przez komplementariusza: 

Flamingo 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  (00-549) 
przy ul. Pięknej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000496332, NIP: 
5252578899, REGON: 147097043, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 złotych, w 
imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia 3 lutego 2017 r. działa: 

Apsys Polska S.A. z  siedzibą w Warszawie ((00-133) Al. Jana Pawła II 22, wpisaną 
do  rejestru przedsiębiorców  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447244, 
NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 375 
005,00 PLN, wpłaconym w całości,  

e) Okres Akcji rabatowej – Akcja rabatowa obejmuje zakup posiłku u Partnera Akcji z dostępnego 
menu w dniach 18.02.21, 25.02.21, 4.03.21, 11.03.21 w godzinach otwarcia Centrum Handlowego 
Galeria Bemowo,  tj. od godziny 10.00 do 21.00. 

f) Partner Akcji – lokal gastronomiczny zlokalizowany w Centrum Handlowym Galeria Bemowo 
biorący udział w Akcji rabatowej. W akcji rabatowej biorą udział następujące lokale gastronomiczne: 

a. NASZ NALEŚNIK 
b. GRYCAN 
c. MLECZARNIA JEROZOLIMSKA 
d. SILVER DRAGON 
e. DOBRA BUŁA 
f. COFFEE IS 

2. Definicje  
a) Akcja rabatowa – publiczna akcja wspierająca lokale gastronomiczne, odbywającą się w czwartki  

18.02.21, 25.02.21, 4.03.21, 11.03.21 w Centrum Handlowym Bemowo. Akcja rabatowa polega 
na udzieleniu przez Partnera Akcji rabatu w łącznej kwocie 10,00 PLN brutto każdemu 
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klientowi Partnera Akacji będącemu pełnoletnim konsumentem dokonującym zamówienia 
„na wynos” posiłku/posiłków z menu Partnera Akacji w lokalu znajdującym się Centrum 
Handlowym Galeria Bemowo za minimalną kwotę 20,00 PLN brutto. Rabat finansowany 
jest przez Zleceniodawcę Akcji rabatowej.  

b) Centrum Handlowe – Centrum Handlowe Galeria Bemowo, w Warszawie znajdujące się przy ul. 
Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa. 

c) Uczestnik/ Uczestnicy Akcji rabatowej – konsument będący pełnoletnią osobą fizyczną. 
d) Regulamin Akcji rabatowej – niniejszy regulamin. 

 
3. Uczestnicy Akcji rabatowej  

a) W Akcji rabatowej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

b) W Akcji rabatowej nie mogą brać udziału: 
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej, 
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej 

umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Administracją Centrum Handlowego Janki 
lub Organizatorem Akcji rabatowej, ani osoby dla nich najbliższe, 

• osoby, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum 
Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym 
związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak 
również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-
prawnej, jak również ich osoby najbliższe, 

• inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji 
rabatowej; 

 
4. Zasady Akcji rabatowej 
 

a) Aby wziąć udział w Akcji rabatowej Uczestnik akcji musi złożyć zamówienie posiłku lub 
posiłków „na wynos” (z odbiorem osobistym) za minimalną kwotę 20,00 PLN brutto u 
jednego z Partnerów Akacji wskazanych w pkt. 1 lit. f niniejszego Regulaminu z 
dostępnego u tego Partnera Akcji menu w godzinach 10:00 – 22:00 (lub w godzinach pracy 
Partnerów Akcji- Restauracji- jeśli są one krótsze niż godziny otwarcia Centrum 
Handlowego Galeria Bemowo) w dniach 18.02.21, 25.02.21, 4.03.21, 11.03.21. 

b) Złożenie kilku zamówień jednocześnie lub zamówienia na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 
20,00 PLN brutto nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu w kwocie 10,00 PLN 
brutto. 

c) Dla każdego z Partnerów Akcji przysługuje maksymalnie 200 sztuk rabatów, po 50 na każdy dzień 
trwania akcji.  

d) Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie podczas jej trwania, zamówienia nie mogą być 
jednak składane jednocześnie i w tym samym czasie. 

e) Rabat w kwocie 10,00 PLN brutto przyznawany jest w momencie złożenia zamówienia oraz 
ewidencjonowany jest na dokumencie zakupu posiłku/posiłków (paragon fiskalny). 

f) W celu wzięcia udziału w Akcji rabatowej i uzyskania rabatu każdy Uczestnik Akcji powinien 
zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić ten fakt.  



g) Każdy Uczestnik Akcji rabatowej, który spełni założenia niniejszego Regulaminu uprawniony jest 
do otrzymania rabatu, aż do wyczerpania puli rabatowej lub do zakończenia czasu trwania Akcji 
rabatowej. 

h) Uczestnik Akcji nie jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast rabatu. 
i) Uczestnik Akcji rabatowej nie jest uprawniony do przeniesienia praw związanych z uczestnictwem 

w Akcji rabatowej, w tym prawa do rabatu. 
j) Udzielany rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub na jakiekolwiek inne dobra materialne i 

niematerialne.  
k) Uczestnik nie jest uprawniony do zakupienia rabatu.  

 
 
5. Zasady postępowania reklamacyjnego  

a) Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio 
w Biurze Organizatora na adres wskazany w punkcie 1 lit. b) Regulaminu w terminie 7 dni licząc od 
dnia zakończenia Akcji rabatowej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel 
pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora. 

b) Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji rabatowej: 
• imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego 

składającego reklamację, 
• powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego;  

c) Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone 
w formie pisemnej, zawierające dane określone w pkt 6 lit b) Regulaminu;  

d) Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji 
zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w 
reklamacji. O zachowaniu siedmiodniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez 
Organizatora (data stempla pocztowego);  

e) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest 
konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 
7. Postanowienia końcowe  

a) Organizator Akcji rabatowej oraz Partner Akcji mają prawo odmówić przyznania rabatu 
Uczestnikowi Akcji promocyjnej, w stosunku, do którego powzięli uzasadnione podejrzenie o 
podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym dokonywania fikcyjnych zamówień 
uprawniających do wzięcia udziału w akcji rabatowej, dokonywania zwrotu zakupionych posiłków) 
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.  

b) Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Akcji rabatowej – u Partnerów 
Akcji. 

c) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją rabatową 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.    

d) Organizator Akcji rabatowej ma prawo do odwołania Akcji rabatowej z uwagi na wystąpienie 
okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych 
pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji rabatowej uniemożliwiających działania, których 
nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie Akcji rabatowej nie dotyczy osób, 
które w chwili odwołania Akcji rabatowej spełniły już warunki do uzyskania rabatu. 

e) Organizator Akcji rabatowej nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez 
Uczestnika.  

f) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 



8. Dane osobowe uczestników Akcji przetwarzane na potrzeby organizacji Akcji - klauzula 
informacyjna. 
 
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator -  Maja Dylczyk prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą Agencja Komunikacji Życie Maja Dylczyk, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca numer NIP 
679-293-36-72, z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ulicy Zakopiańskiej 9/407. Kontakt w sprawie ochrony 
danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@agencjazycie.pl i/lub pod 
numerem telefonu: 501 634 209. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z 
rozporządzeniem 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 (dalej: RODO). Dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika –art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Prawnie uzasadnionym interesem jest 
podejmowanie działań marketingowych oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami. Odbiorcami 
danych osobowych Uczestników mogą być podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Flamingo 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Bainbridge Poland Warszawa II Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. 
Pięknej 18. W odniesieniu do Uczestników Akcji rabatowej, dane osobowe są przetwarzane w celach 
związanych z postępowaniem reklamacyjnym przez czas trwania akacji oraz czas niezbędny do obsługi 
roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Akcji mają prawo do żądania od Administratora 
dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody, prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, prawo do 
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.  

. 


