
REGULAMIN PROMOCJI 
PN. "ZAGRAJMY W ZIELONE"

§ 1.
Organizator i warunki uczestnictwa w Promocji

1. Celem niniejszego Regulaminu jest  określenie zasad  oraz  warunków uczestnictwa w  Promocji,  jako
którą  należy  rozumieć  przygotowaną  przez  Organizatora  akcję  promocyjną  o  nazwie  "Zagrajmy  
w Zielone".

2. Szczegółowe zasady Promocji wskazane są w § 5. Niniejszego Regulaminu.
3. Organizatorem Promocji jest EMBLEMAT.COM Sp. z o.o.  ul. Ozimska 153, 45-309 Opole, Polska  NIP:

7543345072, zwana dalej Organizatorem.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Wzięcie udziału w Promocji  jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika/-czkę Promocji

warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Czas trwania Promocji

1. Promocja odbywa się w dniach 26 - 30 kwietnia 2022 roku z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Sprzedaż Promocyjna obowiązuje wyłącznie w godzinach otwarcia Focus Mall Zielona Góra. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji.

§ 3.
Miejsce Promocji

1. Promocja odbywa się na terenie centrum handlowego Focus Mall Zielona Góra, ul. Wrocławska 17, 65-
427 Zielona Gora

2. Na terenie Focus Mall Zielona Góra znajduje się stoisko promocyjne (zwane dalej  Punktem Obsługi
Promocji), mieszczące się na poziomie 0, w okolicy sklepu marki TK Maxx. Jest ono czynne w dniach 26
- 30 kwietnia 2022 r. w godzinach 12:00-19:00 

3. W  Punkcie Obsługi Promocji Uczestnik/-czka Promocji ma możliwość zarejestrowania paragonu oraz
odebrania  nagrody  związanej  z  udziałem  w  Promocji.  Punkt  ten  obsługiwany  jest  przez  hostessę,
posiadającą wiedzę na temat zasad Promocji.

§ 4.
Uczestnicy/-czki Promocji



1. Uczestnikiem/-czką Promocji może być Klient/-ka Focus Mall Zielona Góra, który/-a spełni wszystkie z 
poniższych warunków:

1) będzie osobą pełnoletnią w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
2) będzie posiadaczem paragonu za zakupy w salonach na terenie centrum handlowego Focus Mall 

Zielona Góra w dn. 26-30.04.2022, na kwotę minimum 100 zł.

2. Uczestnik/-czka Promocji zobowiązany jest do: 
a) zachowania  się  w sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  Uczestników/-czek  Promocji  w

szczególności do przestrzegania przepisów BHP, 
b) zachowania przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu, 
c) stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.

3. Uczestnikami/-czkami Promocji nie mogą być:

1) właściciele,  pracownicy  lub  przedstawiciele  Organizatora  oraz  innych  podmiotów,  biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji. 

2) właściciele punktów handlowych i usługowych mieszczących się na terenie Focus Mall Zielona Góra
oraz członkowie ich rodzin,

3) pracownicy  punktów handlowych i  usługowych mieszczących  się  na  terenie  Focus  Mall  Zielona
Góra,  ochrony,  serwisu  sprzątającego  i  technicznego  Focus  Mall  Zielona  Góra  oraz  członkowie
najbliższej  rodziny  wszystkich  wyżej  wymienionych  osób.  Członkami  najbliższej  rodziny  
w rozumieniu niniejszego Regulaminu są:̨ małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni
oraz  przysposabiający.  Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest  zarówno osoba
zatrudniona  na  podstawie  umowy  o  pracę  jak  i  osoba  współpracująca  na  podstawie  umowy
cywilnoprawnej  (w  szczególności  na  podstawie  umowy  o  dzieło,  umowy  zlecenia,  umowy  
o świadczenie usług itp.);

4) osoby prawne, nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające  
w ich imieniu i dokonujące na rzecz takich podmiotów zakupu towarów i usług na terenie Focus
Mall Zielona Góra

4. W  Promocji  można  brać  udział  wyłącznie  osobiście.  Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  zgłoszeń  
w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń podając nieprawidłowe dane.

§ 5.



Zasady Promocji
1. Warunki skorzystania z Promocji są następujące:

1) dokonanie zakupów w  punktach handlowych / usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum
Handlowego Focus Mall Zielona Góra (z wyłączeniem towarów wskazanych w ust. 3 w pkt 3) ), w
terminie od 26 do 30 kwietnia 2022 r.  na łączną kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto
złotych zero groszy) brutto, potwierdzone dowodem zakupu, jako który należy rozumieć czytelny,
niezniszczony oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT, z którego wynika wartość, data, numer
paragonu fiskalnego / faktury VAT, NIP Sklepu i miejsce Transakcji oraz dane dotyczące sprzedawcy,
który wydał Dowód Zakupu. 

2) zarejestrowanie dowodu zakupu w  Punkcie Obsługi Promocji,  w godzinach jego funkcjonowania,
przez hostessę, 

3) podanie hostessie przez Uczestnika/-czkę Promocji następujących danych: imię, nazwisko, numeru
telefonu, , adresu e-mail oraz potwierdzenie dobrowolnych, ale niezbędnych do udziału w Promocji
zgód i oświadczeń (potwierdzenie ukończenia 18 roku życia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji oraz wydania Nagród i  o zapoznaniu się z
Regulaminem Promocji oraz akceptacją jego warunków), 

4) opieczętowanie przez hostessę dowodu lub Dowodów Zakupu w Promocji w sposób pozwalający na
weryfikację danego paragonu / faktury VAT.  

5) odnalezienie  na  terenie  centrum  handlowego  Focus  Mail  Zielona  Góra  połówki  czterolistnej
koniczynki oraz udanie się z ww. przedmiotem do Punktu Obsługi Promocji, zasady określone są w
ust. 2

2. Zasady odbioru nagród: 
1) część znalezionych połówek czterolistnych koniczynek uprawniać będzie do uzyskania nagród, 
2) odbiór  nagród  ma  miejsce  w  Punkcie  Obsługi  Promocji  w  godzinach  jego  funkcjonowania.

Uczestnik/-czka Promocji może odebrać daną nagrodę wyłącznie osobiście
3) jeżeli  znaleziona  połówka  czterolistnej  koniczynki  będzie  pasowała  do  połówki  macierzystej,

Uczestnikowi/-czce  Promocji  będzie  przysługiwało  prawo  do  odbioru  jednej  z  15  nagród
rzeczowych, w przeciwnym przypadku ma zastosowanie pkt 4) poniżej

4) jeżeli  znaleziona połówka czterolistnej koniczynki  nie będzie pasowała do połówki macierzystej,
Uczestnikowi/-czce Promocji przysługuje jednorazowo prawo otrzymania 300 punktów w aplikacji
Sezam.

5) wygrana  nagroda  nie  podlega  wymianie  na  inną  oraz  nie  podlega  wymianie  na  ekwiwalent
pieniężny.

6) nieodebrane  przez  Uczestników/-czki  Promocji  w  terminie  obowiązywania  Promocji  nagrody
przepadają i pozostają do dyspozycji Organizatora.

7) jednostkowa wartość poszczególnej nagrody jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21
ust. 1 punkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

8) liczba nagród jest ograniczona. 
3. Zastrzeżenia:

1) jeżeli Dowód Zakupu został wystawiony na kwotę niższą niż 100,00 zł Uczestnikowi/-czce Promocji
nie przysługuje prawo zarejestrowania dowodu zakupu i udziału w Promocji.

2) jeden Dowód Zakupu można zarejestrować tylko jeden raz w Promocji. Wszystkie dowody zakupu
zarejestrowane więcej  niż 1 (jeden) raz  – nie są uznawane w promocji,  ponadto,  Jeden Dowód
Zakupu uprawnia do sprawdzenia jednej połowy czterolistnej koniczynki



3) Z udziału w Promocji wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w Sklepach
na terenie Focus Mall Zielona Góra:

a) produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;
b) transakcje  zapłaty  za  jakiekolwiek  rachunki  za  usługi  komunalne,  media,  telefon  oraz  gaz

dokonane w dowolnym punkcie;
c) transakcje dokonane w punktach lotto, zakładach bukmacherskich;
d) spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;
e) wpłaty i wypłaty bankomatowe;
f) za  zakup  kart  podarunkowych;  transakcje  związane  z  zakupem  kart  lub  doładowań

telefonicznych typu pre-paid;
g) napoje  alkoholowe  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ;
h) wszelkich  wyrobów  tytoniowych,  papierosów  elektronicznych,  pojemników  zapasowych  lub

rekwizytów tytoniowych  w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ;

i) leki oraz produkty lecznicze; 

4) jeżeli na dowodzie zakupu okazanym przez Uczestnika/-czkę Promocji znajdują się towary lub usługi
wskazane w ust. 3 pkt 3) Hostessa odlicza ich wartość. W Promocji może wziąć udział tylko taki Dowód
Zakupu,  na którym po odliczeniu towarów lub usług wskazanych w ust.  3  pkt 3)  wyłączonych ze
sprzedaży znajdują się towaru/usługi na łączną kwotę nie mniejsza niż 50 zł  (słownie: pięćdziesiąt
złotych zero groszy) brutto.

5) Uczestnik/-czka Promocji  ma obowiązek  zachowywać  oryginały  dowodów zakupów,  które  użyte
były  na  potrzeby  Rejestracji  przez  cały  okres  obowiązywania  Promocji  i  (w  celach  ewentualnej
weryfikacji i rozpatrywania reklamacji ) w terminie 14 dni po zakończeniu Promocji.

4. Lista nagród:
1) Telefon komórkowy Smartfon MEDIAMARKT   
2) Plecak NIKE
3) Portfel GUESS
4) Zestaw kosmetyków Rituals 
5) Huśtawka ogrodowa Homla 
6) Etui na telefon WOJAS
7) Walizka TK Maxx
8) Kufer kosmetyczny INGLOT
9) Zestaw do pielęgnacji SEPHORA
10) Pościel Home&You
11) Toster DUKA
12) Gra planszowa MONOPOLY
13) Brelok TOUS
14) Torba męska CCC
15) Książka EMPIK

5. Organizator  Promocji  dokonuje  weryfikacji  danych  i  informacji  dotyczących  i  dających  podstawę
otrzymania nagród. Weryfikacja polega między innymi na sprawdzeniu, czy zarejestrowane dowody



zakupu, za które wydano nagrody są prawidłowe, w tym zawierają wszystkie wymagane niniejszym
Regulaminem dane.  

6. W momencie  wydania/odbioru  Nagrody  –  pracownik  Punktu  Obsługi  Promocji  uprawniony  jest  do
domagania  się  od  Uczestnika/-czki  Promocji   oryginałów  wszystkich  Dowodów  Zakupu
zarejestrowanych przez Uczestnika/-czkę Promocji. 

7. Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody jeśli  dowody zakupu budzą jakiekolwiek
wątpliwości  w  zakresie  formalnym  (m.in  co  do  danych  zamieszczonych  na  dowodzie  zakupu  )  lub
faktycznym  (m.in. co do pochodzenia lub sposobu ich pozyskania).

8. Nagroda  zostaje  wydana  wyłącznie  Uczestnikowi/-czce  Promocji,  którego/-ej  prawo  do  uzyskania
Nagrody zostało pozytywnie zweryfikowane przez pracownika Punktu Obsługi Promocji. 

9. Każdy Dowód Zakupu, za który Uczestnik/-czka Promocji otrzymał/-a Nagrodę zostanie opieczętowany
„Nagroda  odebrana”.  Towar  z  takiego  dowodu  zakupu  nie  podlega  zwrotowi.  Aby  Uczestnik/-czka
Promocji mógł zwrócić towar zobowiązany jest udać się do Punktu Obsługi Promocji w godzinach jego
funkcjonowania celem oddania Nagrody. O wykonaniu takiej czynności świadczy druga pieczątka na
paragonie  „Zwrócono  nagrodę”.  Tylko  towary  z  Dowodów  Zakupu,  które  posiadają  obie  pieczątki
podlegają zwrotowi.

10. Jeżeli Uczestnik/-czka Promocji chce zwrócić nabyte Towary lub Usługi, za które wcześniej otrzymał/-a
Nagrodę  –  musi  oddać  Nagrodę  w Punkcie  Odbioru  Promocji  i  otrzymać  od  hostessy  stempel  na
dowodach zakupu  z adnotację „Zwrócono Nagrodę”. 

§ 6.
Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika/-czki Promocji ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
do wzięcia udziału w Promocji.

2. Administratorem  danych  osobowych  udostępnianych  przez  Uczestników/-czki  Promocji  w  związku  
z udziałem w Promocji jest Organizator.

3. Dane  osobowe  Uczestników/-czek  Promocji,  których  połówki  czterolistnych  koniczynek  nie  będą
pasować do połówek koniczynek macierzystych, w związku z ich przetwarzaniem przez aplikację Sezam
2.0,  będą  również  przetwarzane  przez  firmę  Gontar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą:  ul.  Piękna  18,  00-549
Warszawa, posiadającą pełnie praw do ww. aplikacji. Administratora danych osobowych oraz ww. firmę
łączy stosowna umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Uczestnik/czka Promocji, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
jednocześnie podając dane osobowe na potrzeby Promocji,  oświadcza,  iż dane te stanowią jego/jej
dane osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym. 

5. Uczestnik/czka Promocji i obsługa stoiska , biorąc udział i akcji i akceptując Regulamin, wyraża zgodę na
przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i materiałów video na stronach
internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji

6. Organizator Promocji informuje Uczestników/-czki Promocji, iż ich dane osobowe będą przechowywane

i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika/-czkę Promocji zgody, wyłącznie
w związku z:

a) wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz 



b) przeprowadzeniem  Promocji,  tj.  w  celu  rejestracji  w  Promocji,  ustalenia  prawa  danego/-ej
Uczestnika/-czki  Promocji  do  uzyskania  Nagrody,  wydania  Nagrody,  ewentualnej  procedury
reklamacyjnej.

c) przesyłaniem  Uczestnikom/-czkom  Promocji  materiałów  reklamowych,  informacji  o  kolejnych
akcjach i  konkursach organizowanych przez Organizatora,  w ramach bazy Baza Klienci  Centrum,
której administratorem jest firma Emblemat.Com z siedzibą w Opolu, ul. Jarzębinowej 4, 45-460
Opole. 

7. Przystępując do Promocji Uczestnik/-czka Promocji wyraża na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) , c) oraz f) w
zw. z art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych, RODO), zgodę na przetwarzanie w celach konkursowych jego danych osobowych
przez Organizatora, 

8. Danymi  osobowymi  przetwarzanymi  przez  Organizatora  będą:  Imię  i  nazwisko,  Kod pocztowy  oraz
Numer  telefonu/adres  e-mail  ,  a  w  przypadku  osób  składających  reklamacje  również  adres  do
korespondencji. 

9. Dane  osobowe  Uczestników/-czek  Promocji  nie  będą  wykorzystywane  do  profilowania,  ani
podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Administrator nie korzysta ponadto z systemów służących
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

10. Dane  osobowe  udostępnione  przez  Uczestników/-czki  Promocji  nie  będą  przekazywane  na  rzecz
organizacji międzynarodowych ani osób trzecich, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na
mocy  konkretnego  przepisu  prawa,  (np.  organy  wymiaru  sprawiedliwości,  organy  ścigania,  organy
kontrolne), oraz podmiotów zapewniających Administratorowi obsługę cyfrową.

11. Każdy/-a  z  Uczestników/-czek  Promocji  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych,  żądania
dostępu do nich,  ich  sprostowania,  poprawiania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także
prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  (jeśli  dane  przetwarzane  są  w  oparciu  o
uzasadniony interes Administratora) oraz do przeniesienia danych. 

12. Każdy/-a  z  Uczestników/-czek  Promocji  ma  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik/-czka Promocji uzna, że jego dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 

13. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
jest  równoznaczne  z  rezygnacją  z  udziału  w  Promocji,  przy  czym  Uczestnik/-czka  Promocji  przed
wycofaniem  danych  osobowych  zobowiązany  jest  oddać  wszystkie  Nagrody  odebrane  w  Promocji.
Każda  osoba  czyjej  dane  są  przetwarzane  ma  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

14. Wszystkie  zgłoszenia,  o  których  mowa  w  ust.  10.  i  11.  przyjmowane  są  pod  adresem  e-mail:
baza@emblemat.com Ten  adres  pocztowy  jest  chroniony  przed  spamowaniem.  Aby  go  zobaczyć,
konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mailto:baza@emblemat.com


15.  Dane Uczestników/-czek Promocji będą usuwane po zakończeniu Promocji w najbliższym możliwym
terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.
Odpowiedzialność i odszkodowanie

1. Organizator  nie  ubezpiecza  Uczestników/-czek  Promocji  i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkodę:
utratę, ubytek, ubytek na zdrowiu, uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych przedmiotów należących
do Uczestnika/-czki Promocji.

2. Uczestnik/-czka  Promocji  ponosi  odpowiedzialność  w  przypadku,  gdy  w  wyniku  jego  zaniedbań
Organizator poniesie straty.

3. W przypadku stwierdzenia  strat,  powstałych  z  winy  Uczestnika/-czki  Promocji,  Organizator  stworzy
stosowną dokumentację wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem,
którego kopię uprzednio prześle na adres Uczestnika/-czki Promocji. Uczestnik/-czka Promocji w całości
pokryje koszty usunięcia uszkodzeń  w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

4. Uczestnik/-czka Promocji traci prawo do udziału w Promocji w przypadku naruszenia któregokolwiek
z postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu w czasie
uczestnictwa, Uczestnik/-czka Promocji jest zobowiązany do pokrycia kosztów swoich działań.

5. Organizator  zastrzega,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające  prawidłowe
przeprowadzenie  Promocji,  których  nie  był  w  stanie  przewidzieć,  lub  którym  nie  mógł  zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

§ 8.
Rozpatrywanie Reklamacji

1. Uczestnikowi/-cze Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Promocji.
2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji  lub za pomocą środków

komunikacji elektronicznej na adres e-mail: fmzg@emblemat.com.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz numer telefonu (w zależności od tego co zostało

podane  podczas  rejestracji)  dokładny  adres  Uczestnika/-czkę  Promocji,  przyczynę  reklamacji,  treść
żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika/-czkę Promocji.

4. Organizator Promocji poinformuje Uczestnika/-czkę Promocji zgłaszającego/-ą reklamację na piśmie,
na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
6. Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego  Uczestnikowi/-czce  Promocji  przysługuje  prawo  do

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze
względu na siedzibę Organizatora. 

§ 9.
Uregulowania prawne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w
szczególności przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik/-czka Promocji akceptuje i wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Promocji może wypowiedzieć Uczestnikowi/-czce Promocji możliwość dalszego udziału w
Promocji  w  każdym  czasie  w przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  ze  strony  Uczestnika/-czkę



Promocji, które mogą być uznane jako postępowanie niezgodne z prawem lub  Regulaminem w trakcie
trwania Promocji, w szczególności podawania się za inną osobę, lub  uzasadnionego podejrzenia, że
połówki  czterolistnych  koniczynek  gromadzone  są  w  sposób  nieuczciwy  lub  niezgodny  z prawem,
Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób budzący wątpliwości co do istnienia podstawy przyznania
Nagrody. 

4. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy
powszechne.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe informacje o Promocji można uzyskać pod numerem telefonu 531 929 545 lub adresem e-
mail: fmzg@emblemat.com

2. Informacje  o  Promocji  zawarte  na  stronie  internetowej,  fanpage  na  Facebooku  i  w   materiałach
reklamowych  nie  stanowią  oferty  przyrzeczenia  publicznego.  Za  wadliwe  lub  niepełne  odczytanie
warunków Promocji przez Uczestnika/-czkę Promocji Organizator nie odpowiada.

3. Regulamin Promocji jest dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania, w
siedzibie Organizatora Promocji, oraz w Biurze Dyrekcji  Focus Mall Zielona Góra  od  26.04.2022 r.  do
30.04.2022 r.  Regulamin Promocji na pisemną prośbę Uczestnika/-czkę Promocji zostanie przesłany e-
mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszystkich zmianach Organizator
będzie informował na stronie internetowej:  https://focusmall-zielonagora.pl/ oraz oficjalnym fanpage
centrum handlowego Focus Mall Zielona Góra. Zmiana będzie obowiązywać od momentu publikacji.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2022 r.

https://focusmall-zielonagora.pl/

