REGULAMIN PROGRAMU ,,GALERIA DLA TURYSTÓW” Galerii Krakowskiej

1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu ,,GALERIA DLA TURYSTÓW”.
Organizatorem programu jest ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 wpisana do KRS pod numerem 0000022645.
Celem program jest promocja sprzedaży oraz marketing obiektu Galeria Krakowska
położonego w Krakowie przy ul. Pawiej 5. Miejscem prowadzenie programu jest
obiekt Galeria Krakowska.
2. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.07.2017 i będzie trwała do odwołania. Organizator
poinformuje o końcu akcji z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Do Programu może przystąpić każdy Klient (za wyjątkiem osób nieletnich i
pracowników ECE Projekmanagement Polska Sp. z o.o.), który zameldował się
przynajmniej na jedną noc w jednym z wymienionych w załączniku do niniejszego
Regulaminu hoteli na terenie Krakowa, otrzymał w recepcji hotelu kartę ,,Tourist
Card”, uprawniającą do przystąpienia do Programu i dokonał w ciągu jednego dnia
zakupu* w jednym lub wielu sklepach, punktach usługowych i gastronomicznych na
terenie Galerii Krakowskiej na łączną kwotę minimum 500,00 zł (z VAT).
4. Po przedstawieniu w Punkcie Informacyjnym Galerii Krakowskiej karty ,,Tourist Card”
oraz paragonów na dokonane w danym dniu zakupy na wymienioną w Pkt.3 kwotę
minimalną Klient nabywa prawo do otrzymania bezpłatnie jednej lub kilku Kart
Podarunkowych Galerii Krakowskiej na kwotę stanowiącą 10% wartości dokonanych
zakupów, na które zostaną przedstawione paragony. Paragony za zakupy
stanowiące podstawę do otrzymania Kart Podarunkowych zostaną skopiowane i
przypisane do kart, a kopia zachowana w bazie danych.
5. Przy obliczaniu wartości bezpłatnych Kart Podarunkowych Galerii Krakowskiej
obowiązuje zasada: 10 zł za każde pełne 100 zł przy minimalnej kwocie zakupów 500
zł, tj. przykładowo za zakupy w kwocie 500,00 - 599,00 zł (z VAT) Klient nabywa
prawo do otrzymania Kart Podarunkowych na kwotę 50,00 zł, 600,00- 699,00 zł (z
VAT) – 60,00 zł itd.
6. Dodatkowo po spełnieniu kryteriów wymienionych w Pkt. 3 Klient nabywa prawo do
skorzystania z usług ,,same day delivery”, tzn. na życzenie klienta zakupione artykuły
mogą zostać dostarczone bezpłatnie na wskazany przez niego adres hotelu z listy
znajdującej się w załączniku do niniejszego Regulaminu, tego samego dnia w którym
zostały dokonane. Klienci, którzy zechcą skorzystać z tej usługi powinni zgłosić takie
życzenie w momencie odbioru Kart Podarunkowych w Punkcie Informacji Galerii
Krakowskiej.
7. Karta ,,Tourist Card” ważna jest przez 12 miesięcy od daty dokonania przy jej
pomocy po raz pierwszy ewidencji dokonanych zakupów i otrzymania Kart
Podarunkowych. Każda karta posiada numer seryjny oraz indywidualny kod
kreskowy.
8. W odniesieniu do Kart Podarunkowych obowiązują zasady Regulaminu Programu
,,KART PODARUNKOWYCH” w Galerii Krakowskiej.
9. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym,
jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia rejestracji paragonów w Punkcie
Informacji. Reklamację należy wysłać na poniższy adres:
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

Galeria Krakowska
Biuro Dyrekcji ul. Pawia 5
31-154 Kraków
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta oraz dokładny
opis i uzasadnienie reklamacji.
ECE Projekmanagement Polska Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni
roboczych.
10. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest Punkcie Informacji Galerii Krakowskiej oraz
na stronie internetowej www.galeriakrakowska.com zakładka ,,GALERIA DLA
TURYSTÓW”
11. W związku ze stałym udoskonaleniem zasad świadczenia usług w ramach Programu
,,GALERIA DLA TURYSTÓW” Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego
Regulaminu, a zmiany wejdą w życie w dacie w nich określonej.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
*- Zakupy stanowiące podstawę do otrzymania bonu nie obejmują wymiany walut
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Hilton Garden Inn Hotel
Hotel Holiday Inn
Amber Boutique Hotel
Hotel Wielopole
Hotel Senacki
Hotel Campanile
Hotel Mercure Stare Miasto
Hotel Kossak

