
Regulamin Akcji „Podziel się sercem” 
 

§1. Organizator i warunki uczestnictwa w Promocji 
 

1. Organizatorem Promocji jest Draft Media Michał Cudowski z siedzibą w Białymstoku, 

adres: 15-798 Białystok ul. Cedrowa 61, NIP: 5422926449 , REGON: 200299576. 
 
2. Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków 

niniejszego Regulaminu. 
 
3. Podczas promocji nie są zbierane żadne dane osobowe. 

 

§2. Definicje i zwroty 
 

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają: 
1. Akcja – przygotowana przez Organizatora akcja polega na wrzuceniu do urny kuponów 

„Serduszko” otrzymanych wraz z paragonem. Za każde serduszko wrzucone do urny stojącej 

w „Punkcie zbiórki serduszek” Outlet Białystok przekaże 1 zł na rzecz Fundacji Pomóż Im.  

Akcja pod hasłem „Podziel się sercem”. 

2. Punkt zbiórki serduszek – specjalnie wydzielona strefa przy wejściu głównym do 

budynku B Outlet Białystok przy ul. Wysockiego 67 w Białymstoku. 

3. Sklepy – lokale i punkty handlowe oraz usługowe znajdujące się w Outlet Białystok przy ul. 

Wysockiego 67 w Białymstoku, biorące udział w akcji. Szczegółowa lista stanowi załącznik nr 

1 do Regulaminu. 

4. Uczestnik – osoba pełnoletnia akceptująca warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Serduszko – kupon otrzymany do paragonu za zrobione zakupy w sklepach biorących udział 

w akcji. Każde serduszko = 1 zł na rzecz Fundacji Pomóż Im. 

 

§3. Zasady Promocji 
 

Promocja opiera się na następujących zasadach: 

1. Udział w Promocji jest bezpłatny. 

2. Każdy klient, który w dniach 14-16.02.2019 r. dokona zakupów w sklepach (lista sklepów 

załącznik nr 1 do regulaminu), do każdego paragonu otrzyma kupon „Serduszko”. Czas 

wydawania serduszek: od 14.02.2019 do 16.02.2019 roku do godziny 19. 

3. Za każde wrzucone do urny serduszko Outlet Białystok zapłaci 1 zł na rzecz Fundacji Pomóż 

Im      

 

 



 
4. Punkt zbiórki serduszek, znajdować się będzie w specjalnie oznaczonej strefie przy 

wejściu głównym do budynku B Outlet Białystok przy ul. Wysockiego 67 w 

Białymstoku. 

5. Finał akcji i podliczenie serduszek znajdujących się w urnie nastąpi w dniu 

16.02.2019 od godz. 17:00 przez hostessę w punkcie zbiórki serduszek. 

6. Outlet Białystok zastrzega, iż maksymalna kwota przekazanej darowizny wynosi 15 

tysięcy zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

7. 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.

§4. Zasady Realizacji Kuponów 
1. Kupony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich 

identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane. 

 

§5. Postanowienia końcowe 
1. Informacja o Promocji zawarta na stronie internetowej www.outlet-bialystok.com, Fanpage 

Outlet Białystok na portalu Facebook oraz w materiałach, reklamowych nie stanowi oferty 

przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie warunków Promocji Organizator 

nie odpowiada. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszystkich zmianach 

Organizator będzie informował na stronie www.outlet-bialystok.com oraz oficjalnym Fanpage 

Outlet Białystok. Zmiana będzie obowiązywać od momentu publikacji. 

3. Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie internetowej www.outlet-

bialystok.com, oficjalnym Fanpage Outlet Białystok, a w czasie Promocji w punkcie zbiórki 

„Serduszek”. 

4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. Biorąc udział w promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Reklamacje dotyczące akcji mogą być składane przez Uczestników listem poleconym na adres: 

Biuro Dyrekcji Outlet Białystok , ul. Wysockiego 67, 15-168 Białystok przez cały czas trwania akcji, 

jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty zakończenia Promocji. Reklamacje wpływające po 

określonym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje winny



zawierać dane wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji. Reklamacje 

będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji, w sposób wskazany w zgłoszeniu (telefonicznie, mailowo, drogą pocztową). 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 



Załącznik nr 1 do regulaminu akcji "Podziel się sercem" 

 

Lista salonów biorących udział w akcji w dniach 14.02.2019 – 16.02.2019 roku: 

Carrefour 

Kids ‘World 

In Medio 

Berni sklep Zoologiczny 

Apteka Bliska 

Pralnia Viva 

Podlaska Chata 

ŻŻuk 

Media Expert 

Piekarnia Okruszek 

Komfort 

Only 

CTX Adidas/Reebok 

Kiermasz Lavard 

Monnari 

Dajar 

Discounterra 

Tom Tailor 

Ecco 

Lavard 

Italian Fashion 

Ewtex 

Symbiosis 

Bruno Zinger  

Mustang 

Gatta 

Pako Lorente 

Big star 

Regatta 



Rossmann 

CCC 

Jysk 

50Style 

Lancerto 

Sport Outlet  

Leksus 

Guess 

Kubenz 

Diverse 

Doner Kebab Zefe 

Caffe Mocca  

Discouterra Kids 

Outfit 

Top Secret 

Sekret 

Discounterra Shoes & Bags 

R&B Dress 

 

 


