
Regulamin Akcji Gra Zakupowa „Muchas Gracias i wielkie wakacje Kowalskich” w Cuprum Arena w Lubinie 
- Klient (Gracz) z dnia 26.01.2015 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest LEVEL 152 Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Lipowej 3C/219 w Krakowie. NIP: 
679-309-42-45,  REGON:  122915469.  Administratorem  Danych  Osobowych  jest  KLASTER 
Analityka Biznesowa, ul.  Lawendowa 6,  32-040 Swiatniki  Górne,  działajacy z  upowaznienia  i  na 
zlecenie LEVEL 152 Sp. z o.o.

2. Partnerami  Akcji  sa:  Wszyscy  Najemcy  Galerii  Cuprum  Arena,  którzy  uzupełnili  formularz 
zgłoszeniowy.

3. Niniejszy regulamin  (zwany dalej  „Regulaminem”),  okresla ogólne  warunki  uczestnictwa w Grze 
Zakupowej „Muchas Gracias i wielkie wakacje Kowalskich” (zwana dalej Gra Zakupowa lub Akcja) 
w Galerii Cuprum Arena.

4. Plebiscyt oraz Gra Zakupowa dla Klientów Cuprum Arena odbywa sie w dniach od 26 stycznia 2015r. 
godz. 10:00 do 21 czerwca 2015 r. godz. 23:59, na terenie Cuprum Arena w Lubinie przy ul. gen.  
Władysława Sikorskiego 2. Naliczanie punktów za zakupy rozpoczyna sie 6 lutego 2015r. godz.10.00. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozpoczecia lub zakonczenia Akcji, skracajac lub 
wydłuzajac czas jej trwania w przypadkach zaistnienia zdarzen Force Major (siła wyzsza).

6. Osoba bioraca udział w Akcji (zwana dalej „Uzytkownikiem” i „Klientem (Graczem)”) wyraza zgode 
na zastosowanie wszystkich postanowien Regulaminu.

7. Uczestnikami  Akcji  -  Klientami  (Graczami)  moga byc  wyłacznie  osoby  posiadajace  zdolnosc  do 
czynnosci prawnych w postaci osób fizycznych.. Osoby, które nie ukonczyły 18. roku zycia moga 
brac  udział  w  Akcji  wyłacznie  zapisemna  zgoda  Rodzica  lub  opiekuna  prawnego.  Wzór  zgody 
dostepny jest pod linkiem: www.goffline.com/ca-zgodaopiekuna

8. Pracownicy Partnerów Akcji oraz Organizatora nie moga zdobywac punktów w Akcji za paragony ze 
sklepu,  w którym sa zatrudnieni.  Z Akcji  sa równiez wyłaczeni pracownicy agencji  ochrony oraz  
serwisu sprzatajacego Galerii Cuprum Arena.

9. Punkt  Obsługi  Akcji,  w którym Klientów (Graczy)  obsługuje  hostessa  miesci  sie  na partnerze w 
Punkcie  Informacyjnym  Galerii  Cuprum  Arena.  Punkt  Obsługi  Akcji  w  czasie  trwania  Gry  jest  
otwarty kazdego dnia w godzinach pracy Punktu Informacyjnego Galerii Cuprum Arena. 

10. Osoba ubiegajaca sie o nagrody w Akcji za pomoca smsów moze zbierac punkty na swoje konto 
wysyłajac wiadomosci tylko z jednego numeru telefonu, który podała przy rejestracji lub z którego 
wysłała pierwsza wiadomosc rozpoczynajac gre.

§2. Definicje

1. “Muchas Gracias i wielkie wakacje Kowalskich” zwany dalej Gra Zakupowa – akcja prosprzedazowa, 
podczas której Gracze (Klienci) zdobywaja punkty, odbieraja Prezenty z Katalogu Nagród i walcza o  
gwarantowane Nagrody Główne i Specjalne.

2. Areny (ARN) – waluta w Grze Zakupowej – punkty, które Gracz zdobywa za zakupy oraz okreslone 
aktywnosci w Grze. Gracz gromadzi Areny (ARN) w swoim Portfelu Gracza.

3. Gracz – osoba fizyczna, która zarejestrowała sie na platformie gOffline.
4. Katalog Nagród – katalog, w którym mozna znalezc wszystkie Nagrody i Prezenty Partnerów Gry. 

Gracze moga prosic o wznowienie Prezentów w Grze. Gracz, aby odebrac Prezent pobiera Klucz do 
Prezentu wydajac jednoczesnie Areny (ARN) z Portfela Gracza.

5. Kod do zasilenia Portfela Gracza (Kod doładowujacy) – kod zasilajacy Portfel Gracza okreslona pula 
punktów (ARN). Gracz otrzymuje Kod po skorzystaniu z usługi lub zakupieniu produktu u Partnerów 
Gry, lub za wykonanie zadania nie zakupowego wynikajacego ze scenariusza gry.

6. Nagrody Główne - nagrody gwarantowane (finałowe), które otrzymuja Gracze, którzy osiagneli dwie 
najwyzsze pozycje w Rankingu Graczy na dzien 21.06.2015r. 23:59.

http://www.goffline.com/ca-zgodaopiekuna


7. Organizator przewiduje rozdanie Nagród Specjalnych w grze zakupowej:
 7.1 Nagroda Specjalna (Ranking Marek) - nagroda gwarantowana, która otrzymuja Gracze, którzy 
byli  najwyzej  w Rankingu  Graczy  i  jednoczesnie  oddali  swój  głos  na  zwycieska  Marke  w Grze 
Zakupowej (Ranking Marek) w Galerii Cuprum Arena. Z wyłaczeniem osób, które zdobyły Nagrody 
Główne (finałowe).
7.2  Nagroda  Specjalna  typu  Cashback (zwrot  gotówki)–  nagroda  gwarantowana,  która   otrzymuja 
Gracze, którzy osiagneli najwyzsze pozycje w Rankingu Graczy co tydzien (sroda) o godzinie 13:00 
podczas trwania Akcji.  Nagrody typu cashback przyznawane sa w kazda srode od 18 lutego do 10 
czerwca 2015r. 

8. Prezent  VIP -  prezent  o  wartosci  minimum 31 zł.  Gracz moze wymieniac  swoje Areny (ARN) i  
odbierac dowolna liczbe Prezentów VIP w trakcie gry, nie czekajac na jej zakonczenie. Odebranie 
Prezentu VIP nie obniza Wyniku Gracza w Rankingu.

9. Prezent typu TOKEN - Prezent o wartosci ponizej 31 zł. Gracz moze wymieniac swoje Areny (ARN) i 
odbierac dowolna liczbe Prezentów typu TOKEN w trakcie  gry,  nie czekajac na jej  zakonczenie.  
Odebranie Prezentu typu TOKEN nie obniza Wyniku Gracza w Rankingu.

10. Panel Gry – portal grywalizacyjny wraz z aplikacja mobilna, gdzie tocza sie Gry oraz gdzie znajduje 
sie Katalog Nagród, z którego Gracze wybieraja Prezenty i Nagrody, o które walcza.

11. Portfel Gracza – okresla ilosc punktów, które Gracz aktualnie posiada oraz które moze wymieniac na 
Prezenty typu TOKEN lub Prezenty VIP z Katalogu Nagród do wyczerpania zapasów.

12. Punkty za aktywnosc niezakupowa – punkty, które zdobywaja uczestnicy Gry za inne (niezakupowe) 
aktywnosci na terenie Galerii (np. głosowanie, typowanie, quizy, check-iny). Naliczane sa do Portfela 
Gracza. Historyczny (narastajacy) wynik w punktach wliczany jest do Wyniku Gry i sumowany z 
innymi punktami (ARN).

13. Punkty za aktywnosc zakupowa – punkty, które zdobywaja uczestnicy Gry za zakupienie produktu lub 
usługi u Najemców galerii z wyłaczeniem zakupów opisanych szczegółowo w par.3. Punkty naliczane 
sa do Portfela Gracza. Historyczny (narastajacy) wynik w punktach wliczany jest do Wyniku Gry i  
sumowany z innymi punktami. 

14. Ranking  Graczy w Panelu  Gry  –  przedstawia  wyrazona  w punktach  (wynik  narastajacy)  pozycje 
Graczy,  którzy oddali  swój głos na ulubiony sklep i walcza o Nagrode Główna. Ranking ten jest  
dynamicznie  obliczany i  publikowany w czasie  rzeczywistym. Ranking Graczy jest  budowany na 
podstawie Wyniku Gry Gracza.

15. Ranking Marek w Panelu Gry – przedstawia pozycje Partnera Gry uzyskana na podstawie głosów 
oddanych  przez  Graczy  na  jego  sklep/lokal  w  Plebiscycie  Marek.  Ranking  ten  jest  dynamicznie  
obliczany i publikowany w czasie rzeczywistym.

16. Wynik  Gry  –  wynik  historyczny  Gracza,  który  okresla  historyczna  (narastajaca)  ilosc  punktów 
zakupowych, punktów niezakupowych oraz punktów premiowych, które  Gracz zdobywa za swoja 
aktywnosc podczas trwania Gry Zakupowej. Wynik Gry jest dynamicznie naliczany i publikowany w 
czasie rzeczywistym.

§3. Zasady Gry

1. Gracz aby wziac udział w Akcji musi dokonac zakupu w czasie trwania Akcji, w dowolnym Punkcie 
Sprzedazy, z wykluczeniem aptek/punktów aptecznych oraz kantoru wymiany walut, zlokalizowanym 
na  terenie  Galerii  za  kwote  minimum  1  zł  brutto,  z  wyłaczeniem  artykułów  alkoholowych  w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,  wyrobów  tytoniowych,  produktów  leczniczych  oraz  wydatków  na  gry  losowe, 
zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych. Kwoty wydane na leki, alkohol i 
papierosy  nie  licza  sie  w  Akcji.  Od  kwoty  na  paragonie  odlicza  sie  cene  leków,  alkoholu  lub 
papierosów. Punkty nalicza sie od powstałej róznicy. 

2. W Plebiscycie nie biora udziału: apteki oraz kantor wymiany walut na terenie Centrum handlowego.
3. W przypadku, gdy hostessa ma uzasadnione podejrzenie, iz Klient/Gracz chce otrzymac punkty za 

zakupy,  których  nie  dokonał,  ma  prawo  odmówic  naliczania  punktów  i  zgłosic  zaistniały  fakt 
Organizatorowi Akcji. 



4. Uzytkownik  jest  zobowiazany  zachowac  oryginały  wszystkich  paragonów  lub  faktur  
i okazac je przy odbiorze Prezentu i/lub Nagrody. 

5. Klient (Gracz) rejestruje sie do gry:
 - wchodzac na http://goffline.com/c  a  , - lub oddajac głos na ulubiony sklep poprzez zeskanowanie 
fotokodu lub wysłanie sms, 
- lub wprowadzajac kod doładowujacy z kuponu wydanego przez hostesse,
- lub skanujac Fotokod z plakatu, ulotki, reklamy prasowej oraz banerów. 

6. Celem Akcji  jest  dobra  zabawa,  zdobycie  duzej  ilosci  Aren  (ARN)  w Grze,  wymienianie  przez 
Klientów (Graczy) Aren na wymarzone Prezenty z Katalogu Nagród, zdobycie Nagród Głównych i  
Specjalnych oraz poznanie ofert sklepów i lokali gastronomicznych na terenie Galerii Cuprum Arena. 

7. Gracz nalicza punkty za zakupy poprzez: 
Aplikacja mobilna WWW    SMS 

Zakupy od 6.02.2015r. do 21.06.2015r.

Weryfikacja paragonu u hostessy i otrzymanie kuponu 

Skanowanie Fotokodu z kuponu Wpisanie kodu w Panelu Klienta Wysłanie kodu na 
podany nr SMS

Punkty automatycznie naliczone na koncie 
uzytkownika i widoczne w aplikacji 

(Ranking Graczy) 

Punkty automatycznie naliczone na 
koncie uzytkownika 
i widoczne w Panelu (Ranking 
Graczy) 

SMS zwrotny 
potwierdzajacy 
naliczenie punktów i 
stan konta w grze)

     8.  Gracz  zdobywa  punkty  (ARN)  za  aktywnosci  niezakupowe  (punkty  naliczane  sa  automatycznie  
w systemie):

Aplikacja mobilna WWW SMS 

Aktywnosci niezakupowe od 26.01.2015r  do 21.06.2015r. 

Dołaczenie do gry 

Głosowania na ulubiony sklep/marke, produkt

Premia za odbieranie prezentów

Skanowanie Fotokodu w Grze np. Quizu, 
Check-in, plakat codzienne logowanie 

http://goffline.com/ca
http://goffline.com/ca


9. Rozkład punktów w Grze Zakupowej: 
Nagradzane 

zdarzenie 
Typ zdarzenia Stawka    Jak czesto? 

Rejestracja first minute (od 26.01 
do 6.02.2015 r.)

Niezakupowe 50 ARN Jednorazowo 

Rejestracja (od 7.02 do 21.06.2015 
r.)

Niezakupowe     10 ARN Jednorazowo

Kazdorazowe logowanie na konto Niezakupowe 1 ARN Raz na dobe

Oddanie głosu na swój ulubiony 
sklep 

Niezakupowe 50 ARN Jednorazowo, warunek 
niezbedny do wymiany 

Aren (ARN) 
Premia za odebranie Prezentu 

VIP/TOKEN
Niezakupowe 10 % od wartosci 

punktowej 
pobranego Prezentu 
(wartosc bazowa)

Wielokrotnie(w trakcie 
Gry w zaleznosci od 

scenariusza wysokosc 
% moze byc 

zwielokrotniona 
Punkty  last  minute  –  za 
zeskanowanie Fotokodu w ostatnim 
dniu Akcji 

Niezakupowe 50 ARN Jednorazowo 

Fotokod Quiz lub Check-in Niezakupowe 90 ARN Raz na scenariusz

Premia za zakupy zrobione w 
punktach handlowych znajdujacych 
sie w Galerii Cuprum Arena (z 
wyłaczeniem zakupów w 
hipermarkecie Alma i punktów 
gastronomicznych) na jednym 
paragonie: 
I próg 1-20 PLN
II próg 21-50 PLN 
III próg 51-100 PLN 
IV próg 101-200 PLN 
V próg 201-500 PLN 
za zakupy powyzej 500 PLN

Zakupowe

10 ARN
50 ARN
100 ARN
200 ARN
250 ARN
250 ARN + Bonus 
systemowy 250 ARN 
(łacznie 500 ARN) 

Wielokrotnie 

Lokale  gastronomiczne 
premiowane  za  paragony  powyzej 
20  zł.  Dalsze  premiowanie 
punktowe od II progu:
II próg 21-50 PLN 
III próg 51-100 PLN 
IV próg 101-200 PLN 
V próg 201-500 PLN 
za zakupy powyzej 500 PLN

zakupowe

50 ARN
100 ARN
200 ARN
250 ARN
250 ARN + Bonus 

wielokrotnie



Za  paragony  powyzej  50  zł  z 
Delikatesów Alma:
III próg 51-100 PLN 
IV próg 101-200 PLN 
V próg 201-500 PLN 
za zakupy powyzej 500 PLN

Zakupowe

100 ARN
200 ARN
250 ARN
250 ARN + Bonus

Wielokrotnie

10. Wynik Gry (Ranking Historyczny) jest suma wszystkich Aren (ARN) zdobytych podczas trwania całej 
Akcji.

11. Portfel Gracza wskazuje na aktualna kwote wyrazona w Arenach (ARN), uzyskana w trakcie Akcji, 
pomniejszona o odebrane Prezenty i Prezenty VIP. Wynik w Portfelu Gracza wskazuje czy Klient  
(Gracz)  w  danym  momencie  posiada  wystarczajaca  pule  Aren  (ARN),  by  móc  odebrac  kolejne  
Prezenty z Katalogu Nagród.

12. Gracze maja prawo informowac Organizatora Akcji o nieprawidłowosciach w procesie wydawania i  
naliczania Aren (ARN) zdobytych za skorzystanie z usług lub dokonanie zakupu u Partnerów. W tym 
celu Klient (Gracz) moze wysłac zgłoszenie  droga elektroniczna na adres napiszdonas@goffline.com.



§4. Nagrody 

1. Organizator gwarantuje pule nagród:
Rodzaj Nagrody Opis Dla kogo Ilosc Nagród 

Nagroda Główna 1 – 
wycieczka o wartosci do 
12 000 PLN *

Do zrealizowania w 
biurze turystycznym 
“Itaka” lub “Axel 
Travel” w Galerii 
Cuprum Arena

Dla Klienta, który w ostatnim 
dniu Akcji o godzinie 23:59 
zajmie pierwsze miejsce w 
Rankingu Graczy. 

1 (przyznawana 
wg Rankingu 
Graczy) 

Nagroda Główna 2– 
karta podarunkowa do 
sklepu Saturn o wartosci 
650 PLN

Do zrealizowania w 
sklepie Saturn

Dla Klienta, który w ostatnim 
dniu Akcji o godzinie 23:59 
zajmie drugie miejsce w 
Rankingu Graczy. 

1 (przyznawana 
wg Rankingu 
Graczy)

Nagroda Specjalna – 
trzy Bony o wartosci 500 
PLN

Trzy Bony, kazdy o 
wartosci 500 PLN 
kazdy Bony. 

Dla trzech Graczy, którzy byli 
najwyzej w Rankingu Graczy i 
jednoczesnie oddali swój głos na 
zwycieska Marke w Grze 
Zakupowej (Ranking Marek) w 
Galerii Cuprum Arena. 

3 (przyznawana 
wg Rankingu 
Graczy) 

Nagrody Specjalne typu 
Cashback (zwrot 
pieniedzy na konto 
bankowe Gracza za 
zakupy zrobione na 
terenie Galerii Cuprum 
Arena) (50x50PLN, 
100x25PLN)

Zwrot pieniedzy za 
zakupy zrobione przed 
ogłoszeniem 
zwyciezców. Nagroda 
przewiduje pokrycie 
kosztów zakupów do 
50 PLN lub do 25 PLN

Dla Graczy, którzy osiagneli 
najwyzsze pozycje w Rankingu 
Graczy co tydzien (sroda) o 
godzinie 13:00 podczas trwania 
Akcji. Nagrody typu cashback 
przyznawane sa w kazda srode od 
18 lutego do 10 czerwca 2015r. 

Gracz otrzyma zwrot pieniedzy 
pod warunkiem, ze wczesniej nie 
wygrłi Nagrody typu Cashback 
(wtedy Nagrode otrzyma kolejna 
osoba w Rankingu).
Harmonogram przyznawania 
Nagród Specjalnych typy 
Cashback 
Tydzien 1. 12 (4 x50PLN i 8 x 25 
PLN)
Tydzien 2. 15 (5 x50PLN i 10 x 
25 PLN)
Tydzien 3. 12 (4 x50PLN i 8 x 

150 
(przyznawana wg 
Rankingu 
Graczy) 



25PLN)
Tydzien 4. do Tydzien 10. 9 (3 
x50PLN i 6 x 25 PLN)
Tydzien 11. do Tydzien 18. 6 (2 
x50PLN i 4 x 25 PLN)

Prezent typu TOKEN i 
Prezent VIP 

Prezenty 
zagwarantowane przez 
Organizatora, w tym 
sponsorowane przez 
Partnerów 

Aktualna ilosc Prezentów typu 
TOKEN i Nagród VIP widoczna 
jest w Katalogu Nagród w Panelu 
Gry oraz w aplikacji mobilnej. 
Klienci sa zachecani do wymiany 
zdobytych w Grze Zakupowej 
punktów na Prezenty typu 
TOKEN i Prezenty  VIP bez 
ograniczen, przez cały czas 
trwania Akcji, najpózniej w dniu 
ogłoszenia Wyniku Gry. 

Ilosc ograniczona 
(do wyczerpania 
zapasów)

* podana wartosc Nagrody Głównej (12 000 zł), która otrzymuje Zwyciezca jest kwota po odprowadzeniu  
podatku dochodowego przez Organizatora, rozumie sie przez to, ze Organizator przenosi na siebie obowiazek 
zapłaty  zryczałtowanego  podatku  od  nagród.  Wyzej  wymieniona  kwota  jest  do  zrealizowania  w  postaci  
vouchera. Rzeczywista kwota Nagrody Głównej wynosi (13333zł) i zawiera wartosc zryczałtowanego podatku 
dochodowego  od  nagród  zgodnie   z  Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350.

2. Partnerzy  Akcji  maja  mozliwosc  dodawania  Prezentów  TOKEN  i  Prezentów  VIP  do  Katalogu 
Nagród.  Prezenty  sponsorowane  przez  Partnerów Akcji  beda  do odebrania  u  Partnerów Akcji  po 
podaniu  w dowolnej  postaci  Klucza  do  Odbioru  Preznetu.  Prezenty  sponsorowane  przez  Galerie 
Cuprum Arena beda do odebrania u hostessy (w punkcie informacyjnym) po podaniu w dowolnej 
postaci  Klucza do Odbioru Prezentu.  Suma Aren (ARN) potrzebna do odebrania danego Prezentu 
bedzie widoczna w Katalogu Nagród w aplikacji, na platformie oraz u hostessy.

3. Rozliczenie podatku dochodowego od Nagród w Akcji prosprzedazowej lezy po stronie Organizatora. 
Organizator  odprowadza  podatek  do  własciwego  urzedu  skarbowego  zgodnie  z  art.  41  ust.  4  w 
zwiazku z  art.  30 ust.  1  pkt  2  ustawy z dnia  26 lipca  1991 r.  o  podatku  dochodowym od osób 
fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) potracajac z wartosci przyznanej nagrody kwoty 10% zryczałtowanego 
podatku.

4. Aby zdobyc Prezenty typu Token i Prezenty VIP Klient (Gracz) musi posiadac odpowiednia pule Aren 
(ARN) w swoim wirtualnym Portfelu Gracza.

5. Aby odebrac Prezent VIP lub Prezentu typu TOKEN Gracz powinien wybrac najbardziej dogodna dla 
siebie sciezke odbioru Prezentu:

Aplikacja mobilna WWW SMS 

Wybór Prezentu typu TOKEN i 
Prezentu VIP z Katalogu Nagród 

Wybór Prezentu typu TOKEN i 
Prezentu VIP z Katalogu Nagród 

Wybór Prezentu typu TOKEN i 
Prezentu VIP z Katalogu Nagród 
(dostepny u hostessy i na www) 



Zamówienie Prezentu typu 
TOKEN i Prezentu VIP w 
mobilnym Katalogu Nagród 

Zamówienie Prezentu typu 
TOKEN i Prezentu VIP w Panelu 
Klienta

Wysłanie numeru katalogowego 
Prezentu na numer telefonu 
podany w Katalogu Nagród w 
celu zamówienia Prezentu typu 
TOKEN i Prezentu VIP

Otrzymanie Klucza 

Odbiór Prezentu typu TOKEN i Prezentu VIP u hostessy lub sprzedawcy, jesli nagroda była sponsorowana 
(po weryfikacji Klucza do Odbioru) 

6. Klient (Gracz) ma prawo pobierac w systemie i odbierac Prezenty typu TOKEN i Prezenty VIP do 
wyczerpania zapasów  w godzinach otwarcia Punktu Informacyjnego Galerii Cuprum Arena. Po 
zakonczeniu Akcji i oficjalnym ogłoszeniu Wyniku Gry, Klient nadal bedzie mógł odbierac 
zarezerwowane przez siebie w czasie Gry Zakupowej Prezenty VIP i/lub TOKEN w dniach 22.06 –
26.06.2015r. do godziny 16:00 w Punkcie Obsługi Akcji.

7. Wstepne  systemowe wyłonienie  zwyciezców Gry  Zakupowej  “Muchas  Gracias  i  wielkie  wakacje 
Kowalskich”  (Ranking  Graczy)  nastapi  21.06.2015r.  o  godzinie  23:59,  kiedy  to  Gra  Zakupowa 
dobiega konca i  nie ma mozliwosci zdobywania nowych Aren (ARN).  Wyniki  systemowe moga 
podlegac reklamacji ze strony Graczy oraz szczegółowej weryfikacji przez Organizatora. Oficjalne 
ogłoszenie wyników Gry Zakupowej (Ranking Graczy) nastapi  najpózniej  w dniu 24.06.2015 r. o 
godzinie 10:00. 

8. Zwyciezców Nagród Specjalnych i Nagród Głównych Organizator poinformuje telefonicznie w dniu 
24.06.2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00, a dodatkowo droga mailowa jesli podczas rejestracji 
podano adres e-mail. Jednoczesnie Wynik Gry zostanie opublikowany na stronie Akcji, na Facebook'u 
oraz w Panelu Gry, na co Uzytkownik wyraza zgode.

9. Zwyciezcy  Nagród  Specjalnych  typu  Cashback  (zwrot  gotówki)  o  wygranej  beda  informowani 
telefonicznie i/lub sms’em w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00.

10. Gracz otrzymuje Prezenty i Nagrody po uprzednim podaniu Klucza do odbioru zarezerwowanego w 
systemie Prezentu typu Token, Prezentu VIP lub Nagrody Specjalnej.

11. Nagrode Główna i/lub Nagrode Specjalna zwyciezcy moga odebrac najpózniej w dniu 28 czerwca 
2015  r.,  godz.  16:00 Gracz  odbierajac  Nagrode  Główna  lub  Nagrode  Specjalna  ma  obowiazek 
wypełnic Protokół Odbioru Nagrody Głównej/Nagrody Specjalnej udostepniony mu przez Partnera 
Akcji.

12. Warunkiem niezbednym do odebrania Prezentu jest zgodnosc podanych do celów organizacji Akcji  
danych osobowych z dowodem tozsamosci.

13. Zwyciezca Nagrody Głównej (wycieczka o wartosci do 12.000 PLN) zobowiazuje sie do przekazania 
dokumentacji  z  wycieczki  w  postaci  zdjec  oraz  wyraza  zgode  na  umieszczenie  ich  na  profilach 
społecznosciowych Galerii Cuprum Arena. 

14. Nieodebranie  przez  Gracza  Nagrody  Głównej  lub  Nagrody  Specjalnej  (Ranking  Marek)  w 
wyznaczonym  terminie  oznacza  wygasniecie  prawa  do  Nagrody.  Nieodebrane  Nagrody  Główne, 
Nagrody Specjalne (Ranking Marek) pozostaja do dyspozycji fundatora danej Nagrody. 

15. Nieodebranie przez Gracza wybranych w trakcie trwania Akcji Prezenty typu TOKEN, Prezenty VIP, 
Nagrody Specjalne typu Cashback w wyznaczonym terminie  oznacza wygasniecie  prawa do tych 
nagród.  Prezenty te  pozostaja  do dyspozycji  Organizatora lub Partnerów po zakonczeniu akcji,  w 
zaleznosci od tego, kto był ich fundatorem.

16. Zwyciezcy Nagród Cashback otrzymaja zwrot gotówki za zakupy na terenie Galerii Cuprum Arena o 
wartosci  nieprzekraczajacej  50  PLN w  zaleznosci  od  uzyskanego  miejsca  w Rankingu  Klientów 
przelewem na podany w Panelu Gry, zakładka „Ustawienia” rachunek bankowy w przeciagu do 48 
godzin  od  uzupełnienia  danych  do  przelewu.  Nie  podanie  przez  zwyciezce  numeru  rachunku 
bankowego przed 22 czerwca 2015 r. oznacza wygasniecie jego prawa do Nagrody Cashback w danej 



Grze Zakupowej.
17. Zwyciezcy Nagród Głównych i Specjalnych nie moga wymieniac ich na gotówke. Nagroda jest do 

wykorzystania jednorazowo w całosci u Partnera zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jezeli zakupy 
przekrocza wartosc Nagrody zwyciezca zobowiazany jest do pokrycia róznicy. Jezeli zwyciezca nie 
wykorzysta całej kwoty, nie przysługuje mu prawo otrzymania reszty w gotówce. Zasady realizacji 
Nagrody Głównej w postaci kart podarunkowych okresla Regulamin karty podarunkowej dołaczony 
do kazdej Karty.

18. Odpowiedzialnosc  Organizatora  jest  ograniczona  wzgledem  Uczestnika  do  wartosci  Nagrody,  do 
której Uczestnik jest uprawniony.

19. Gra  Zakupowa  (Akcja  prosprzedazowa)  nie  posiada  zadnych  znamion  loterii.  Akcja  nie  jest  gra  
losowa,  loteria  fantowa,  zakładem  wzajemnym,  loteria  promocyjna,  gra,  której  wynik  zalezy  od 
przypadku, lub inna forma przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
Wydanie Prezentów typu TOKEN, Prezentów VIP, Nagród Specjalnych typu cashback oraz Nagród 
Gwarantowanych (w tym Nagród Specjalnych oraz Nagród Głównych)  odbywa sie  po spełnieniu 
przez  Klientów  okreslonych  wymogów,  narzuconych  scenariuszem  i  zasadami  gry  punktowej 
(systemu motywacyjnego) pt. „Muchas Gracias i wielkie wakacje Kowalskich”. Wynik punktowy nie 
jest utajniony i jest dostepny dla wszystkich uczestników w dowolnym momencie Akcji. Udział w 
Akcji jest bezpłatny, a Klient wyraził zgode na udział w Akcji w momencie przystapienia do Akcji 
zgodnie z wymogami okreslonymi przez GIODO oraz Organizatora.

§5. Polityka prywatnosci

1. Dane  osobowe  sa  zbierane  i  przetwarzane  przez  Administratora  Danych  wyłaczenie  w  celach: 
organizacji  Akcji,  kontaktu  z  Graczami,  rozstrzygniecia  Zwyciezców  oraz  realizacji  transakcji 
zawieranych przez Klientów (Graczy) za posrednictwem platformy gOffline (np. oferowanie znizek 
promocyjnych  w  imieniu  Partnerów),  przekazania  Nagród,  zapłacenia  podatku  od  Nagród, 
ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.

2. Uczestnik  moze  równiez  wyrazic  zgode  na  otrzymywanie  materiałów  reklamowych  droga 
elektroniczna, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o swiadczeniu usług  
droga  elektroniczna  oraz  realizacji  badan  marketingowych,  statystycznych,  badania  satysfakcji 
Uzytkowników Serwisu, dystrybucji newsletterów, ofert Administratora danych oraz Partnerów. 

3. W ramach korzystania z Akcji zbierane sa i przetwarzane dane osobowe Uzytkowników bedacych 
osobami fizycznymi,  zgodnie z  zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. Zmianami).

4. Klient (Gracz) zobowiazany jest do podania aktualnego i prawdziwego adresu e-mail oraz aktywnego 
numeru  telefonu  wymaganego  w  procesie  rejestracji  poprzez  aplikacje  mobilna,  adresu  e-mail 
wymaganego w procesie rejestracji poprzez platforme internetowa lub aktywnego numeru telefonu 
wymaganego w procesie rejestracji poprzez sms.

5. Uzytkownik moze zostac dodatkowo i opcjonalnie poproszony o podanie dodatkowych danych: adres 
zamieszkania  lub  pobytu,  imie  i  nazwisko,  grupe  wiekowa,  preferencje  zakupowe,  m.in.  w  celu 
uzupełnienia profilu Klient (Gracza) w panelu Gry i/lub wysłania droga pocztowa nagród.

6. Uzytkownik  podaje  swoje  dane osobowe dobrowolnie.  Uzytkownik  nie  ma prawnego obowiazku 
podania  swoich  danych  osobowych.  Odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem  zgody 
Uzytkownika na korzystanie z platformy.

7. Warunkiem  niezbednym  do  odebrania  nagrody  jest  zgodnosc  podanych  danych  osobowych  z 
dowodem tozsamosci.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci przekazania nagrody z winy Gracza, w 
szczególnosci z powodu niepodania lub podania nieprawidłowych danych osobowych.

9. Uzytkownik ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz zadania 
usuniecia danych i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.



10. Administrator  Danych  Osobowych,  na  wniosek  Uzytkownika  ma  obowiazek  w  terminie  30  dni 
udzielic informacji o przysługujacych prawach Uzytkownika.

11. Tresc niniejszego Regulaminu bedzie udostepniona wszystkim zainteresowanym na terenie Cuprum 
Arena w Punkcie Obsługi Akcji, w siedzibie Organizatora oraz na platformie gOffline.

§6. Postanowienia koncowe

1. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuniecia  publikacji  profili  uzytkowników,  którzy  beda 
publikowac  informacje  i/lub  tresci  wizualne  o  nieodpowiedniej  zawartosci  (np.  wulgarne  hasła,  
zdjecia pochodzace z serwisów pornograficznych, informacje w jakikolwiek sposób promujace lub 
rozpowszechniajace  tresci  zwiazane z  rasizmem,  nazizmem oraz  inne  nieakceptowalne  społecznie 
tresci oraz inne tresci, które Organizator lub Partnerzy moga uznac za niewłasciwe).

2. Kazdy Uczestnik ma mozliwosc rezygnacji  z  uczestnictwa w Akcji.  W tym celu powinien  droga 
mailowa skontaktowac sie z Biurem gOffline wysyłajac wiadomosc na adres thankyou@goffline.com 
podajac numer telefonu zarejestrowany w Grze Zakupowej.

3. Reklamacje dotyczace Akcji nalezy przesyłac listownie pod adres Organizatora: LEVEL 152 Sp. z 
o.o.,  z siedziba w Krakowie,  ul.  Lipowa 3C/219 z dopiskiem "Muchas Gracias i  wielkie wakacje 
Kowalskich w Cuprum Arena” w terminie do 14 dni od zakonczenia Akcji Promocyjnej. Wiadomosc 
powinna  zawierac  imie  i  nazwisko,  adres,  dokładny  opis  i  wskazanie  przyczyny reklamacji  oraz 
okreslac zadanie okreslonego zachowania sie Organizatora.

4. Reklamacje dotyczace Akcji beda rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej, w terminie 14 
dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Gra  moze  byc  prowadzona  tylko  zgodnie  z  obowiazujacym  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej 
prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Organizator  informuje,  iz  regulamin  moze  ulec  zmianie,  o  czym  kazdy  Klient  (Gracz)  zostanie 
poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora w głównym widoku Panelu Gry wiadomosci 
o zmianie Regulaminu w sposób umozliwiajacy Klientowi zapoznanie ze zmianami. Ponadto, Klienci, 
którzy  podali  swój  adres  e-mail  w trakcie  korzystania  z  serwisu  otrzymaja  informacje  o  zmianie 
Regulaminu na podany adres poczty elektronicznej. Informacje o zmianie w Regulaminie nastapi nie 
pózniej niz 24 godziny przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uzytkownik 
posiadajacy  konto  w  Grze  Zakupowej,  nie  akceptuje  nowej  tresci  Regulaminu  obowiazany  jest 
zawiadomic  o  tym  fakcie  Usługodawce  w  ciagu  24  godzin  od  daty  poinformowania  o  zmianie 
Regulaminu.


