REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ KOLUMBA” 2018

§1 Definicje
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
Organizator – Columbus wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303998 , posiadająca numer statyczny REGON 320525924,
numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513065718.
Promocja – promocja organizowana z okazji rocznicy wyprawy Krzysztofa Kolumba, dla klientów punktów gastronomicznych – sieci
kawiarni Columbus, realizowany za pomocą portalu Facebook oraz Instagram
Kawiarnia – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęty Promocją, należący do sieci
kawiarni „Columbus”, których właścicielem jest Organizator lub franczyzobiorca; aktualna lista kawiarni, objętych promocją
znajdować się będzie na stronie internetowej o adresie www.columbuscoffee.pl w zakładce Kawiarnie.
Kawiarnie objęte promocją „Dzień Kolumba“:
Columbus Cafe “Nikola” przy ul. Królowej Jadwigi 12, Szczecin;
Columbus Cafe “DriveUp!” przy ul. Struga 36, Szczecin;
Columbus Cafe “Turzyn”, al. Bohaterów Warszawy 42, Szczecin;
Columbus Bistro&Cafe “Ogrodnik” przy ul. Kopernika 1, Szczecin;
Columbus Cafe “Medyk” przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 98 lok.U1 , Szczecin;
Columbus Express “Poznań City Center” przy ul. Matyi 2, Poznań;
Columbus Cafe “Kraków” przy ul. Starowiślnej 27, Kraków;
Columbus Cafe “Karolkowa Business Park” przy ul. Karolkowej 30, Warszawa’
Columbus Cafe “Zielona Góra” przy ul. Bh. Westerplatte 9, Zielona Góra;
Columbus Ice Cream&Cafe “Morena” przy ul. Schuberta 102A, Gdańsk;
Columbus Cafe “Kalisz” przy ul. Kanonicka 1, Kalisz;
Columbus Ice Cream&Cafe “Corso” przy ul. Dąbrowskiego 5 , Świnoujście;
Columbus Express “Poczta” przy ul. Boh. Warszawy 3, Szczecin;
Columbus Cafe “Fryga” przy ul. Rayskiego 23/2a, Szczecin;
Columbus Cafe „Tarasy Zamkowe” przy ul. Unii Lubelskiej 2, Lublin;
Columbus Bistro&Cafe „Garnizon”, przy ul. Norwida 9, Gdańsk;
Columbus Bistro&Cafe „Śródmieście”, przy al. Wojska Polskiego 50, Szczecin;
Columbus Bistro&Cafe „Oxygen” przy ul. Malczewskiego 26, Szczecin;
Columbus Ice Cream&Cafe „Forum”, przy ul. Targ Sienny 7, Gdańsk;
Columbus Bistro&Cafe „Przestrzenna”, przy yl. Przestrzennej 4, Szczecin.

Uczestnik – klient Kawiarni, który spełnił warunki przystąpienia do promocji.

Ziarenka- punkty w programie lojalnościowym Columbus Coffee, realizowane za pomocą aplikacji mobilnej lub plastikowych kart.

§2 Postanowienia ogólne
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1. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
2. Promocja rozpoczyna się w dniu 12. października 2018 r. i kończy tego samego dnia o godzinie 23:59. Organizator zastrzega sobie
prawo do zakończenia Promocji w momencie, wykorzystania założonej w określonych zasadach liczby kaw. Powiadomienie o
zakończeniu Promocji dokonane zostanie za pośrednictwem konta organizatora na Facebooku, Instagramie

oraz

w Kawiarniach.
3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem portalu Facebook i Instagram.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Kawiarniach.

§ 3 Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły zasady, uprawniające do
przystąpienia w promocji, a także spełniają inne wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem.
2. Do korzystania z Promocji konieczne jest posiadanie konta na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
3.

Uczestnikowi

nie

przysługuje

prawo

przeniesienia

praw

i

obowiązków

związanych

z Promocją na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem
przedstawiciela.
4. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia niniejszego regulaminu,
Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o
wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
5. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmowy przyznania świadczeń
związanych z Promocją, w przypadku gdy Uczestnik podjął się działań, sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4 Zasady Programu
1. Uczestnik bierze udział w Promocji pisząc komentarz pod konkretnym, oznaczonym wyraźnie w treści postem na portalu
Facebook.
2. Ziarenka zostaną naliczone Uczestnikowi w ciągu 24- godzin, od momentu wstawienia komentarza.
3. 6 ziarenek uprawnia do odebrania dowolnej kawy, zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego.
4. Uczestnik nie może dokonać wymiany Ziarenek na inne produkty dostępne w kawiarniach.
5. Ziarenka przyznane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Promocją nie podlega wymianie na gotówkę bądź inne nagrody,
nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie.
6. Nagrody w Promocji wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
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§ 7 Reklamacje
1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn niezależnych od niego Uczestnik utraci wygrany kupon.
3. W sytuacjach spornych prosimy kierować swoje uwagi na adres: kontakt@columbuscoffee.pl
Organizator rozpatrzy przedstawioną sytuację w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

