
REGULAMIN AKCJI BLACK FRIDAY W GALERII PESTKA 

 

§1 

Organizator, miejsce i czas trwania akcji Black Friday 

1. Organizatorem akcji jest Galeria Pestka Poznań, ul. Solidarności 47, 61-696 
Poznań. 

2. Wykonawcą akcji jest Joanna Dalecka – Goch, prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą Agencja Eventowo-Reklamowa ANANAS Joanna 
Dalecka – Goch pod adresem ul. Dojazdowa 5, 62-030 Luboń, na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 
765-148-63-78, Regon 331411110. 

3. Akcja odbędzie się na terenie Galerii Pestka Poznań, ul. Solidarności 47, 61-
696 Poznań. 

4. Akcja odbędzie się 25-26.11.2022 roku w godzinach 12:00-20:00 lub do 
wyczerpania zapasów. 

 

§2 

Udział i zasady akcji paragonowej Black Friday 

1. Uprawnionym do wzięcia udziału w Akcji jest każda pełnoletnia osoba (na 
dzień zakupów), który dokona jednorazowo zakupów w terminie 25.11.2022- 
26.11.2022 w 2 progach kwotowych: 

- minimun 200 zł, na min 3 paragonach, aby otrzymać nagrody w postaci 
toreb ekologicznych lub butelek sportowych.  

- minimun 500 zł, na min 3 paragonach, aby otrzymać nagrody w postaci 
kubków termicznych oraz koszulek z nadrukami. 

2. W 3 zgłoszeniowych paragonach tylko jeden paragon może być ze sklepu 
Carrefour, z którego brane pod uwagę jest maksymalnie 50 zł. Z akcji 
wyłączone są produkty tytoniowe oraz alkoholowe.  

3. Po dokonaniu zakupów Uczestnik zobligowany jest do udania się do punktu 
oznaczonego grafiką Black Friday w celu weryfikacji paragonów oraz 
wydania upominku.  

4. W akcji zostanie rozdanych maksymalnie 720 upominków rzeczowych. 

5. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Wykonawcy, 
najemcy oraz pracownicy sklepów na Galerii Pestka, pracownicy agencji 
ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą 
usługi na terenie i na rzecz Galerii Pestka, pracownicy administracyjni firmy 
Galerii Pestka. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba 
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 

 



 

 

 

§3 

Udział i zasady akcji “Koło Fortuny” Black Friday 

1. Uprawnionym do wzięcia udziału w Akcji jest każda pełnoletnia osoba (na 
dzień zakupów), który dokona jednorazowo zakupów w terminie 25-
26.11.2021 za minimum 100 zł na terenie Galerii Pestka. Z akcji wyłączone 
są produkty tytoniowe oraz alkoholowe.  

2. Osoba, która otrzymała upominek rzeczowy może również jednorazowo 
wziąć udział w akcji “Koło Fortuny”. 

3. Atrakcja polega na zakręceniu kołem, na którym znajdują się pola z 
zadaniami oraz pytaniami. Aby otrzymać upominek należy prawidłowo 
odpowiedzieć na zadane pytanie lub wykonać zadanie.  

4. Odpowiedzi oraz zadania będą weryfikowane przez hostessę obsługującą 
atrakcję “Koło Fortuny”.  

5. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Wykonawcy, 
najemcy oraz pracownicy sklepów na Galerii Pestka, pracownicy agencji 
ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą 
usługi na terenie i na rzecz Galerii Pestka, pracownicy administracyjni firmy 
Galerii Pestka. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba 
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

§4 

Nagrody 

1. Nagrodami w akcji są: 
- 200 butelek sportowych o pojemności 520 ml 
- 200 toreb ekologicznych z długim uchem, gramatura materiału 180 g 
- 160 koszulek marki AleRojber z motywami poznańskimi w 

rozmiarach S-XXL w wersji damskiej i męskiej 
- 160 kubków termicznych typu lock o pojemności 440 ml. 

 

 

§ 5 

Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Warunkiem udziału w akcji jest podanie przez uczestnika prawdziwych 
danych osobowych tzn. imienia i nazwiska. 

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane 
przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia akcji. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
akcji. 



3. Administratorem danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na 
otrzymywanie informacji handlowych, jest Galeria Pestka, ul. Solidarności 
47, Poznań.  

4. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na udostępnienie zdjęć z 
przebiegu akcji w serwisach społecznościowych Galerii Pestka oraz stronie 
www.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie 
uczestnictwa w Akcji, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu. 

2. Uczestnikom Akcji oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie 
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

3. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się 
właściwe przepisy prawa polskiego. 

 

 


