
REGULAMIN ODBIORU PREZENTÓW POWITALNYCH DLA UCZESTNIKÓW 
PROGRAMU MALTA VIP CLUB 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przekazywania uczestnikom 
programu lojalnościowego Malta VIP Club przedmiotów stanowiących prezenty powitalne 
(„Akcja”). 
1.2. Organizatorem Akcji („Organizator”) jest Q&A Communications Sp.z o.o. Sp.k., ul. 
Piekary 12 lok.6, 61- 823 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000367855 działającą na zlecenie firmy Galeria Malta Sp. z 
o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 28/30, 00-832 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286234, o 
numerze NIP:5252401942.  
1.3. Akcja trwa od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 12.03.2017 r.  
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji w przypadku 
wyczerpania puli dostępnych prezentów, przeznaczonych dla nowych członków programu 
Malta VIP Club.  
1.4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz w biurze 
Administracji Galerii Malta.  
 
2. ZASADY PROGRAMU  
 
2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności 
prawnych, które dołączyły do programu lojalnościowego Malta VIP Club. Zasady uzyskania 
członkostwa w programie Malta VIP Club określa regulamin programu Malta VIP Club, 
dostępny w punkcie informacyjnym oraz biurze administracji Galerii Malta. 
2.2. Każda z osób wskazanych w punkcie 2.1 jest uprawniona do odbioru wybranego przez 
siebie prezentu powitalnego, ufundowanego przez Galerię Malta, dostarczonego przez 
perfumerię Douglas. 
2.5. Odbiór prezentów powitalnych będzie możliwy do 12 marca do godziny zamknięcia 
Galerii Malta w punkcie informacyjnym na poziomie 0 Galerii Malta. 
2.6. Warunkiem odbioru prezentu powitalnego jest okazanie karty potwierdzającej 
członkostwo w Malta VIP Club oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość członka Malta VIP Club. 
2.7. Wybór prezentu powitalnego będzie możliwy po potwierdzeniu tożsamości osoby 
odbierającej prezent i zweryfikowaniu przez pracownika punktu informacyjnego Galerii Malta 
czy osoba ta figuruje na liście nowych członków Malta VIP Club, uprawnionych do udziału w 
Akcji. 
2.8. Wydanie prezentu powitalnego przez pracownika punktu informacyjnego Galerii Malta 
będzie poprzedzone złożeniem przez osobę odbierającą prezent powitalny podpisu na liście 
członków Malta VIP Club uprawnionych do udziału w Akcji. 
2.9. Każdy nowy członek Malta VIP Club jest uprawniony do odbioru jednego, wybranego 
przez siebie prezentu powitalnego. 
 
3. REKLAMACJE 
 
3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie 
odbioru prezentów powitalnych mogą być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej na 
adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;  
3.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestników Programu (imię i nazwisko, adres do 
korespondencji), a także żądania uczestników oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę 
wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia do Organizatora.  
3.3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: 
czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji, określonej w punkcie 3.2. O wyniku 



postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego 
Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w 
przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  
 
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
4.1. Ewentualne zmiany w regulaminie będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu 
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w 
taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.6 
powyżej.  
4.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
4.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie 
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
4.4. Poprzez odbieranie od reprezentującej Organizatora sprzedawcę Członkowie 
potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę 
na udział w Programie.  
4.5. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby 

się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane 

mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan 

prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień 

Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się 

dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie 

zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych 

jego postanowień. 

4.6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu. 


