Regulamin akcji
§1
Organizator, miejsce i czas trwania akcji
1.1

1.2

Organizatorem akcji (zwanej dalej „Akcją”) jest Rawmedia Katarzyna Szczytowska, pod
adresem ul. Kochanowskiego 6/27, 40-035 Katowice, nr REGON: 242846867, NIP:
8722153645,
działająca
na
zlecenie:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psitul mnie" prowadzone przez:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Zabrzu, ul. Bytomska
133, 41-800 Zabrze-Biskupice
Akcja skierowana jest do klientów, którzy w dniach 3-24.12.2021 odwiedzą Factory
Gliwice, przy ul. Rybnickiej 205.

1.3

Akcja ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie Centrum i jest adresowana
do jego Klientów.

1.4
1.5

Akcja trwa w dniach 3-24.12.2021 r. w godzinach otwarcia Centrum.
Organizator zastrzega, iż Akcja może zakończyć się przed przewidzianym wyżej terminem
lub po wcześniejszym wykorzystaniu limitu upominków.
§2
Udział i zasady akcji

2.1 W Akcji mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele oraz pracownicy sklepów
oraz punktów usługowych, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i
serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Neinver
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, hostessy
zatrudnione przy organizacji Akcji i inne osoby związane z jej realizacją, a także członkowie
rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie
rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w
rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2.2 Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zasilenie finansowo lub rzeczowo zbiórki charytatywnej
z której dochód jest w całości przekazywany na rzecz Schroniska. Aby zasilić zbiórkę należy
zgłosić się do Punktu Pakowania Prezentów w Factory Gliwice lub do hostessy obsługującej
akcję i poinformować o chęci udziału w akcji, a następnie umieścić kwotę w opieczętowanej
puszce Schroniska lub darowiznę rzeczową w skrzyni.
2.3 W zamian za udział w zbiórce Uczestnik może otrzymać cegiełkę: kartkę pocztową ze
znaczkiem pocztowym.
§3
Postanowienia końcowe
3.1 Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji,
stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
3.2 Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie trwania Akcji.
3.3 W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy
prawa polskiego.

