Załączniki - Regulamin Edycji Okresowej konkursu „Wakacyjny konkurs” 06.07.2020 15.08.2020 roku programu lojalnościowego z Aplikacją Centrum Handlowego FOCUS MALL
w Zielonej Górze
§1
Główne postanowienia „Wakacyjnego Konkursu”
1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich Użytkowników aplikacji SEZAM w Focus Mall Zielona
Góra.
2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, a jako chęć przystąpienia będzie odbierane
zastosowanie się do poniższych regulacji.

§2
Czas trwania Edycji Okresowej
1. Czas trwania Edycji Okresowej, uregulowanej niniejszym Regulaminem: od 6 lipca 2020 do 15
sierpnia 2020 włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.
2. Konkurs trwa 6 tygodni i podzielony jest na 6 równych okresów zwanych Tygodniami:
Tydzień Pierwszy: 06.07.2020-12.07.2020
Tydzień Drugi: 13.07.2020-19.07.2020
Tydzień Trzeci: 20.07.2020-26.07.2020
Tydzień Czwarty: 27.07.2020-02.08.2020
Tydzień Piąty: 03.08.2020-09.08.2020
Tydzień Szósty: 10.08.2020-16.08.2020

§3
Uczestnik Konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy Użytkownik aplikacji lojalnościowej SEZAM,
zarejestrowany i skanujący paragony z Focus Mall Zielona Góra, który zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i zeskanował w aplikacji min. 1 paragon o wartości min. 30 zł w
sześciu różnych Tygodniach czasu trwania Konkursu

§4
Nagroda „Gwarantowana 500 punktów” i jej odbiór
1. Nagroda „Gwarantowana 500 punktów” to dodatkowe 500 punktów doliczane każdemu
Uczestnikowi, który dokona następujących działań:
a. W czasie trwania Wakacyjnego Konkursu zeskanuje min. 4 paragony, każdy o
minimalnej wartości 30 zł.
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b. Paragony te muszą zostać zeskanowane w czterech różnych Tygodniach trwania
Konkursu.
2. Nagroda „Gwarantowana” w wysokości dodatkowych 500 punktów w aplikacji Sezam
zostanie przyznana Uczestnikowi, po zakończeniu Konkursu, jednak nie później niż do dnia
07.09, po pozytywnej weryfikacji paragonów zarejestrowanych w trakcie jego trwania.
3. Punkty zebrane podczas Konkursu są ważne na takich samych zasadach i przez taki okres, jak
punkty naliczane za standardowo skanowane w aplikacji SEZAM paragony.
4. Uczestnik Konkursu może odebrać tylko jedną Nagrodę „Gwarantowaną” w trakcie jego
trwania.

§5
Nagroda „Gwarantowana 1000 punktów” i jej odbiór
1. Nagroda „Gwarantowana 1000 punktów” to dodatkowe 1000 punktów doliczane każdemu
Uczestnikowi, który dokona następujących działań:
a. W czasie trwania Wakacyjnego Konkursu zeskanuje min. 6 paragonów, każdy o
minimalnej wartości 30 zł.
b. Paragony te muszą zostać zeskanowane w sześciu różnych Tygodniach trwania
Konkursu. Po jednym w każdym Tygodniu trwania Konkursu.
2. Nagroda „Gwarantowana” w wysokości dodatkowych 1000 punktów w aplikacji Sezam
zostanie przyznana Uczestnikowi, po zakończeniu Konkursu, jednak nie później niż do dnia
07.09, po pozytywnej weryfikacji paragonów zarejestrowanych w trakcie jego trwania.
3. Punkty zebrane podczas Konkursu są ważne na takich samych zasadach i przez taki okres, jak
punkty naliczane za standardowo skanowane w aplikacji SEZAM paragony.
4. Otrzymanie Nagrody „Gwarantowanej 1000 punktów” uniemożliwia odebranie Nagrody
„Gwarantowanej 500 punktów”. Uczestnik Konkursu może odebrać tylko jedną Nagrodę
„Gwarantowaną” w trakcie jego trwania.

§6
Nagroda „Główna” Finałowa i jej odbiór
1.
2.

3.
4.
1.

Rywalizacja o Nagrodę „Główną” Finałową będzie toczyć się między Uczestnikami, którzy spełnili
wszystkie warunki zapisane w § 5
Nagroda „Główna” Finałowa zostanie przyznana Uczestnikowi z tytułu osiągnięcia najwyższej,
spośród Uczestników biorących udział w Konkursie, sumarycznej wartości zarejestrowanych
paragonów w całym okresie jego trwania oraz zgonie z zasadami regulaminu edycji okresowej, z
zastrzeżeniem że łączna wartość zarejestrowanych paragonów nie może być niższa niż 1200 zł.
Nagrodą „Główną” w Konkursie jest kamera GoPro Hero7 o wartości 1200 zł brutto. W Konkursie
przewidziana jest jedna sztuka Nagrody „Głównej”.
W trakcie trwania edycji okresowej, Nagroda „Główna” Finałowa jest dostępna do wglądu w
katalogu nagród programu lojalnościowego.
Uczestnik ma świadomość, że rejestrowanie paragonów odbywa się na zasadach ogólnych
Regulaminu programu lojalnościowego.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

O przyznaniu Nagrody „Głównej” Finałowej decydują Organizator i Zarządca w terminie do 14 dni
po zakończeniu edycji okresowej.
Organizator przekaże Uczestnikowi informację o terminie i miejscu odbioru Nagrody „Głównej”
Finałowej drogą mailową na adres e-mail, który Uczestnik zarejestrował w programie.
Nagrodę „Główną” Finałową musi odebrać pełnoletni właściciel konta w Aplikacji osobiście.
Upoważnienia do odebrania Nagrody „Głównej” Finałowej przez osoby trzecie nie są
uwzględniane.
W przypadku gdy Uczestnik nie odbierze Nagrody „Głównej” Finałowej do 14 dni od wskazanej
przez Organizatora daty nagroda przepada.
Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonów
zarejestrowanych w Programie przez cały okres trwania konkursu i 14 dni po zakończeniu
Programu.
Organizator i Zarządca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych w Programie
Lojalnościowym paragonów.

§7
Reklamacje
Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące naliczania Punktów należy zgłaszać do dnia 15 sierpnia 2020
włącznie, mailowo na adres: sezam_fmzg@goldenrocket.pl

§8
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikowi do wglądu w Aplikacji na urządzaniach
mobilnych w zakładce „Regulamin”.

2.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.

Zielona Góra, dnia 6 lipca 2020 r.
Focus Mall Zielona Góra
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