
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „STERAKI - GRA” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Steraki - Gra”, zwaną dalej „Akcją”.  
2. Akcja przeprowadzana jest w Centrum Handlowym Ster ul. Ku Słońcu 67 w Szczecinie, zwanym 

dalej „Centrum”. 
3. Organizatorem Akcji jest Deemedia Edyta Osmólska ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, zwany dalej 

„Organizator”. 
4. Akcja trwa w dniach:  

a) 12.03.2022 r., 9.04.2022 r., 14.05.2022 r., 10.09.2022 r., 8.10.2022 r., 12.11.2022 r., 
10.12.2022 r., w godz. 12:00-14:00 na terenie Centrum 

b) 4.06.2022 r., 11.06.2022 r., 18.06.2022 r., 25.06.2022 r., 2.07.2022 r., 9.07.2022 r., 
16.07.2022 r., 23.07.2022 r., 30.07.2022 r., 6.08.2022 r., 13.08.2022 r., 20.08.2022 r., 
27.08.2022r., w godz. 12:00-18:00 na terenie patio Centrum. 

lub do odwołania przez Organizatora.  
 

§2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

1.  Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,  która posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych i akceptuje  postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem:  

a)  pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez  Organizatora Konkursu oraz 
Centrum lub spółek zależnych  od powyżej wymienionych; 

b)  pracowników sklepów zlokalizowanych w Centrum; 
c)  innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji;   
d)  osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) – c) powyżej, to  jest osób będących wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym,  powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą 
pozostającą w stosunku  przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we  
wspólnym pożyciu.   

§3 
ZASADY AKCJI  

1. Akcja polega na tym, iż podczas zajęć „Akademia  Malucha” oraz „Wakacyjna Akademia Malucha”, 
zwanych dalej „Spotkaniami”, każdy uczestnik może otrzymać jedną naklejkę za uczestnictwo w 
jednych zajęciach.    

2. Podczas każdego Spotkania będzie wydawana inna naklejka.  
3. Spotkania odbywają się w dniach: 

a) 12.03.2022 r., 9.04.2022 r., 14.05.2022 r., 10.09.2022 r., 8.10.2022 r., 12.11.2022 r., 
10.12.2022 r., w godz. 12:00-14:00 na terenie Centrum 

b) 4.06.2022 r., 11.06.2022 r., 18.06.2022 r., 25.06.2022 r., 2.07.2022 r., 9.07.2022 r., 
16.07.2022 r., 23.07.2022 r., 30.07.2022 r., 6.08.2022 r., 13.08.2022 r., 20.08.2022 r., 
27.08.2022r., w godz. 12:00-18:00 na terenie patio Centrum 

c) Uczestnicy Spotkań przyklejają zebrane naklejki do specjalnego paszportu. 
d) Naklejki oraz paszporty znajdują się na specjalnym stoisku promocyjnym na patio CH Ster podczas 

trwania wszystkich Spotkań. 
e) Skompletowanie min. 15 różnych naklejek w paszporcie, dokumentujących udział w 15 różnych 

zajęciach, upoważnia uczestnika Akcji do odebrania nagrody rzeczowej. 



f) Przy wymianie naklejek na nagrodę, obsługa stoiska zabiera uczestnikowi paszport i wydaje mu 
nowy.  

g) Akcja trwa do wyczerpania zapasów. O planowanym dniu zakończenia Akcji Organizator 
poinformuje na fanpage Centrum na portalu Facebook, na 14 dni przed datą ostatecznego 
zakończenia Akcji.  

h) Po dniu ostatecznego zakończenia Akcji, naklejki i plakaty nie będą wydawane, a także paszporty 
nie będą wymieniane na nagrody.  

i) Nagrodami w Akcji są gry planszowe, zwane dalej „Grami”. 
j) Uczestnik Akcji może wymienić dowolną liczbę paszportów z odpowiednią liczbą naklejek na 

nagrody. 
k) Nagrodę można odebrać wyłącznie na specjalnym stoisku promocyjnym podczas Spotkań. 
l) Nagrody przewidziane w Akcji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju. 
m) Osobom uprawnionym do odebrania nagrody nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do 

otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
n) Osobom uprawnionym do odebrania nagrody przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o 

odmowie przyjęcia nagrody.  
o) Liczba nagród w Akcji jest ograniczona i wynosi 150 szt.  
 

§ 4 
REKLAMACJE 

1.  Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 
elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji na adres info@deemedia.pl  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla 
doręczeń), zwięzły opis zarzutów oraz oczekiwania w ramach rozpatrzenia reklamacji. 

3.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku 
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie 
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z 

uczestnictwa w Akcji rozstrzygane będą przez Organizatora. 
3. W przypadku powstania sporów związanych z Akcją, Sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie 

Sąd w Szczecinie. 
4. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. 
5. Naruszenie przez Uczestnika Akcji któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia 

Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji oraz powoduje utratę prawa do nagrody uzyskanej w 
ramach Akcji, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań promocyjnych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.  
7. Regulamin jest udostępniony na www.chster.pl/grawsteraki  
 

 

http://www.chster.pl/grawsteraki

