
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabaty Słynnej Alei” 

 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pn. „Rabaty Słynnej Alei” zwanej dalej „Promocją" 

jest Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z o. o., ul. Tadeusza Wendy 8, 

70-655 Szczecin, Polska NIP: 851-020-72-24, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem akcji jest promocja Festiwalu Marek, projektu Słynna Aleja oraz szczecińskich 

Marek, mieszczących się przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie.  

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 19 września 2020 r. do 30 września 2020 r., 

z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 6 Regulaminu.  

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c. 

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

§2  

Warunki uczestnictwa i przebieg promocji 

 

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, zamieszkałych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywających Produkty Promocyjne jako 

konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody, Uczestnik powinien  

w czasie trwania Promocji: 

a. pobrać Kupon Promocyjny w wyznaczonych przez Organizatora Punktach 

(wykaz Punktów zawiera Załącznik nr 1),  

b. zakupić produkty objęte promocją w minimum trzech różnych Punktach do 

wyboru (wykaz Punktów wraz z wykazem promocji zawiera Załącznik nr 2), 

c. zezwolić osobie pracującej w danym Punkcie na przystawienie pieczątki na 

Kuponie Promocyjnym w miejscu z logo danej marki, w której dokonywany jest 

zakup, 

d. odebrać Nagrodę na podstawie Kuponu Promocyjnego z zebranymi minimum 

trzema pieczątkami. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany promocji wyszczególnionych  

w Załączniku nr 2. 

 

 

§3  

Nagrody i ich odbiór 

 

1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 500 nagród (zwane dalej: „Pulą Nagród”) 

w postaci kubka z rysunkiem Henryka Sawki (zwanym dalej: „Nagrodą"). 

2. Odbiór Nagród: 

a. w dniach 19 i 20 września 2020 r. w godzinach 11:00–18:00 w namiocie 

Organizatora, podczas Festiwalu Marek (namiot będzie zlokalizowany przy al. 



Wojska Polskiego 42, przy scenie festiwalowej w miejscu dawnej Ściany 

Płaczu), 

b. w dniach 21-30 września 2020 r. w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. 

Żołnierza Polskiego 20 w Szczecinie (szklany pawilon na Alei Kwiatowej) w 

godzinach jego funkcjonowania (10:00–18:00 od poniedziałku do soboty i w 

10:00–14:00 w niedziele).  

3. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez 

pracownika Punktu, że Uczestnik spełnił warunki Promocji. 

4. Nagrody będą przyznawane, aż do wyczerpania się Puli Nagród.  

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody 

decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu zgłoszenia.  

6. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu 

zakończeniu. 

7. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna podczas Festiwalu Marek w 

namiocie Organizatora, a po Festiwalu w CIT przy pl. Żołnierza Polskiego 20 (szklany 

pawilon na Alei Kwiatowej) . 

 

 

§4  

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do 

Organizatora, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Promocji, o którym 

mowa w §1 ust. 3. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

ich otrzymania. 

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony listem 

poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 

rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 

mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

 

 

§5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punktach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 

oraz na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie slynnaaleja.szczecin.eu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 

naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji promocyjnej „Rabaty Słynnej Alei” 

 

1. Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 

2. Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4 

3. Seamor Bistro i Sklep Rybny, al. Wojska Polskiego 34 

4. Galeria Ewy i Henryka Sawki, al. Wojska Polskiego 40 

5. Pizzeria Piccolo al. Wojska Polskiego 42 

6. Bar Pasztecik, al. Wojska Polskiego 46 

7. Atelier Mody Sylwia Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2 

8. Namiot Organizatora, al Wojska Polskiego 42 (w dniach Festiwalu Marek, przy scenie 

- dawna Ściana Płaczu)  

9. Centrum Informacji Turystycznej, pl. Żołnierza Polskiego 20 (szklany pawilon na Alei 

Kwiatowej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji promocyjnej „Rabaty Słynnej Alei” 

 

1. Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2 

Promocja:  

• dwa bilety w cenie jednego 

 

2. Cukiernia Koch, al. Wojska Polskiego 4 

Promocje: 

• 50% na wszystkie kawy 

• trzy pączki w cenie dwóch 

• zestaw drożdżówka + kawa/herbata za 5 zł 

 

3. Seamor Bistro i Sklep Rybny, al. Wojska Polskiego 34 

Promocja:  

• danie 20% taniej (z dwóch do wyboru) + zupa gratis 

 

4. Galeria Ewy i Henryka Sawki, al. Wojska Polskiego 40 

Promocje: 

• 5% rabatu na gadżety i wydawnictwa z galerii 

• 10% rabatu na rysunki, obrazy i figurki ze szkła + książeczka  

z wystawy gratis 

 

5. Pizzeria Piccolo al. Wojska Polskiego 42 

Promocja:  

• dwie pizze w cenie jednej 

 

6. Bar Pasztecik, al. Wojska Polskiego 46 

Promocja:  

• pięć pasztecików w cenie czterech 

 

7. Atelier Mody Sylwia Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2 

Promocja:  

• 15% zniżki na cały asortyment (z wyjątkiem projektów indywidualnych) 

 

 

 

 


