
Regulamin akcji „KINO SAMOCHODOWE: KUPUJ I TANKUJ - OGLĄDAJ"  

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.1.  Organizatorem akcji pod nazwą "KINO SAMOCHODOWE: KUPUJ I TANKUJ - OGLĄDAJ” 

(dalej zwanego: „Akcją”) jest Zbigniew Paczóski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Paczóski Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”TOPAZ”  w Sokołowie Podlaskim ul. 

Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski (dalej zwany: „Organizatorem”).  

1.2. Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach sieci Topaz których wykaz stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu i stacji paliw Topaz w Sokołowie Podlaskim ul. Kolejowa 3. Akcja jest 

organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3. Regulamin Akcji jest dostępny zarówno w głównym miejscu wykonywania działalności przez  

Organizatora (tj. ul. Kolejowa 8B, 08-300 Sokołów Podlaski), jak też na stronie internetowej 

http://topaz24.pl. 

1.4.     Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

 

2.          ZAŁOŻENIA AKCJI: 

2.1. Akcja będzie trwała w dniach 24.05.2017-23.06.2017 lub do wyczerpania  limitu biletów (150) o 

którym mowa w pkt. 2.2. Regulaminu.   

2.2.        Aby wziąć udział w Akcji należy w terminie określonym w pkt. 2.1. zrobić zakupy w dowolnym 

sklepie Topaz których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu na kwotę minimalną 100 zł oraz 

zakupić paliwo / gaz na stacji paliw Topaz w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 3 na kwotę 

minimalną 100 zł.  

 UWAGA! Proszę zachować oba paragony! 

 Następnie na stacji paliw Topaz (Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 3) należy okazać ww. paragony 

fiskalne (tj. dokument potwierdzający dokonanie w terminie wskazanym w pkt. 2.1. zakupów w 

dowolnym sklepie Topaz których wykaz stanowi załącznik nr  1 do Regulaminu na kwotę minimalną 

100 zł oraz dokonanie zakupu paliwa / gazu (lub innych produktów stanowiących asortyment stacji 

paliw Topaz) na stacji paliw Topaz w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 3, na kwotę minimalną 100 

zł). Okazanie obu paragonów fiskalnych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika 

Akcji.  Pierwszych 150 (sto pięćdziesiąt osób) uczestników Akcji którzy okażą oba wyżej wskazane 

paragony (tj. oba paragony jednocześnie),  otrzyma bilet wjazdowy dla jednego auta osobowego na 

seans KINA SAMOCHODOWEGO, przy czym decyduje data i godzina zarejestrowania przez 

Organizatora wydanego biletu wjazdowego na seans KINA SAMOCHODOWEGO o którym mowa 

poniżej, aż do wyczerpania limitu 150 biletów. Paragony fiskalne mogą być wykorzystane wyłącznie 

jeden raz (tzn. paragon na podstawie którego został już wydany bilet wjazdowy na seans KINA 

SAMOCHODOWEGO nie może stanowić podstawy do wydania lub otrzymania kolejnego biletu 

wjazdowego na seans KINA SAMOCHODOWEGO). Organizator zastrzega sobie prawo do 

rejestrowania okazywanych paragonów fiskalnych oraz wydawanych biletów wjazdowych (tj. 



w szczególności kolejności ich wydawania, daty i godziny okazania paragonów oraz wydania biletu 

wjazdowego na seans KINA SAMOCHODOWEGO). Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków 

z nią związanych nie można przenosić na osoby lub podmioty trzecie. Osoba która otrzymała bilet 

wjazdowy na seans KINA SAMOCHODOWEGO nie może go przenosić na rzecz osób lub podmiotów 

trzecich lub też żądać jego równowartości w gotówce lub wymiany na inny bilet lub przedmiot. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności uczestniczenia przez osobę 

uprawnioną do uczestnictwa w seansie KINA SAMOCHODOWEGO z przyczyn leżących po stronie 

tej osoby (np. spóźnienie na seans). Jeden uczestnik Akcji jest uprawniony do otrzymania wyłącznie 

jednego biletu wjazdowego na seans KINA SAMOCHODOWEGO, pod warunkiem spełnienia 

warunków określonych w Regulaminie. 

2.3. Otrzymany bilet, o którym mowa w pkt. 2.2., upoważnia do wjazdu na teren seansu jednego auta 

osobowego. Nie ma znaczenia liczba osób obecnych w aucie osobowym, przy czym liczba osób 

w aucie osobowym musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

2.4. Seans, o którym mowa w pkt. 2.2., odbędzie się 23.06.2017 roku o godz. 21:30 na parkingu Parku 

Handlowego Topaz (08-300 Sokołów Podlaski, ul. Węgrowska 3). Wyświetlanym filmem będzie 

francuska komedia „Nietykalni”. 

2.5. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu biletów Organizator zastrzega możliwość 

zakończenia Akcji w terminie innym niż ten określony w pkt. 2.1. Organizator wskazuje, iż limit 

biletów wjazdowych na seans KINA SAMOCHODOWEGO w ramach Akcji wynosi 150 (słownie: sto 

pięćdziesiąt). Uczestnikom Akcji nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

3. ZASADY PROWADZENIA AKCJI: 

3.1. Organizator zamieści ogłoszenia o Akcji, o której mowa w pkt 2. powyżej, informacje o zasadach 

Akcji, sposobie odbioru biletów, oraz ramach czasowych Akcji w sposób przez niego wybrany. 

3.2. Uczestnicy Akcji są identyfikowani przez Organizatora na podstawie okazanych paragonów, 

spełniających warunki Akcji określone w pkt. 2.2.  

3.3. W dniu i miejscu seansu, o którym mowa w pkt. 2.4., należy przy wjeździe okazać otrzymany bilet, 

który będzie upoważniał do uczestnictwa w seansie. Organizator zastrzega sobie prawo do 

weryfikowania biletów wjazdowych przez wjazdem na teren seansu. Brak biletu wjazdowego lub też 

odmowa jego okazania może skutkować odmową przez Organizatora wjazdu na teren seansu. 

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 

dni od dnia zakończenia Akcji, tj. od dnia 23.06.2017 r. (na adres Organizatora: P.H.U.”TOPAZ” 

Zbigniew Paczóski ul. Kolejowa 8 B 08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem o treści: Reklamacja – 

Akcja "KINO SAMOCHODOWE: KUPUJ I TANKUJ – OGLĄDAJ”. Reklamacje należy wysłać 

listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  



5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez 

Organizatora. 

5.4. Komisja rozpatrywać będzie pisemne reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.  

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika. Po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla głównego miejsca wykonywania działalności 

przez Organizatora. 

5.7. W sprawach  nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego. 


