
REGULAMIN  
PROMOCJI ZDRAPKOWEJ Cuprum Areny 

 
 
 

§ 1 ORGANIZATOR 
1.Organizatorem oraz fundatorem Promocji Zdrapkowej  Cuprum Areny zwanej dalej 
„Promocją” jest firma Cuprum Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie , przy ul. Gen. Sikorskiego 
20, 50-300 Lubin,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 442928, nr REGON 146433875, nr NIP 7010362091, zwana w 
dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem". 
 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2. Promocja trwad będzie w terminie od dnia 3.12.2015r. do dnia 31.12.2015r. i/lub do 
wyczerpania kuponów-zdrapek, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r. włącznie. 
3. Promocja prowadzona jest na terenie Cuprum Areny, za pośrednictwem magazynu 
CUPRUM. 
4. Promocja prowadzona na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w 

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2004 r., Nr 

4, Poz. 27 ze zm.). 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  
 

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem może byd osoba spełniająca łącznie następujące kryteria (uprawniony 
do udziału): jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski, w dniu 
przystąpienia do promocji osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolnośd do 
czynności prawnych, nie jest pracownikiem Centrum Handlowego Cuprum Arena, ani 
małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeostwem takiego pracownika Centrum 
Handlowego Cuprum Arena. 

 
 

§ 4 ZASADY PROMOCJI 
1. Promocja polega na otrzymaniu nagrody rzeczowej, której rodzaj ukryty jest pod 

specjalną farbą na kuponie-zdrapce, oznaczonej graficzną piktą, doklejoną do strony 
piątej, czwartego wydania kwartalnika Cuprum w roku 2015. Uczestnik promocji musi 
zdrapad warstwę farby pokrywającej kartonik, odkryd w ten sposób piktę i jeśli 
odnajdzie tam jedną z poniższych pikt, wówczas może zgłosid się do Punktu 
Informacyjnego po odbiór nagrody. Nagrodami są:  

a. torby zakupowe CUPRUM - oznaczone jako pikta z logosem Cuprum ( literka C ) 
b. biżuteria YES   - oznaczone jako pikta z logosem YES 
c. biżuteria TOPART – oznaczonej jako pikta z logosem TOPART 
d. bilety parkingowych – oznaczonej jako pikta ze słowami FREE Parking 
e. bilety do kina HELIOS – oznaczone jako pikta z logosem Helios 



3. W Promocji może wziąd udział każda osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która w 
trakcie trwania Promocji otrzyma w Cuprum Arenie, egzemplarz kwartalnika CUPRUM z 
doklejonym, oryginalnym i nienaruszonym kuponem zdrapką. 
4. Jedna osoba uprawniona jest do otrzymania jednej nagrody niezależnie od ilości 
otrzymanych zdrapek. 
5. Zdrapka może byd wykorzystana tylko jeden raz, po zrealizowaniu pozostaje w Punkcie 
Informacyjnym Cuprum Areny. 
6. Zdrapka nie może zostad wymieniona na środki pieniężne, ani nie może stanowid 
przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie. 
6. Zdrapka może byd wykorzystana tylko i wyłącznie w okresie jej ważności, zgodnie z 
terminem nadrukowanym na zdrapce. 
7. Pracownik Punktu Informacyjnego Cuprum Areny uprawniony jest do odmówienia 
przyjęcia zdrapki, jeżeli zdrapka budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności 
pochodzenia, bądź jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej weryfikację. 
8. Pracownik ma obowiązek odmówid przyjęcia zdrapki jeśli minął okres ważności Promocji. 
9. W przypadku zniszczenia bądź utraty Zdrapki Uczestnikowi nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.  
10. Odbiór nagrody rzeczowej możliwy jest w Punkcie Informacyjnym na terenie Centrum 
Handlowego Cuprum Arena w terminie od dnia 3.12.2015r. do dnia 31.12.2015r. w 
godzinach pracy Punktu i/lub do wyczerpania kuponów-zdrapek, lecz nie dłużej niż do dnia 
31.12.2015r włącznie. 

 
 
 

§ 3 POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 
1. Roszczenia i reklamacje związane z promocją powinny byd zgłaszane w formie 

pisemnej (listem poleconym) na adres: Cuprum Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie , przy 

ul. Gen. Sikorskiego 20, 50-300 Lubin,  z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 14 dni po 

zakooczeniu Promocji. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierad: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, 

dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę 

zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, wskazanie 

promocji, której dotyczy reklamacja, treśd żądania oraz podpis zgłaszającego. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego 

Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym). 

 
 

 
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował jej 
Regulamin, do którego nie wnosi żadnych zastrzeżeo.  
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązao, związanych z 
Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  



3. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.cuprum-
arena.pl 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny. 
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych § 3 p. 3.  
 

Lubin dn. 03.12.2015r. 


