
REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW W RAMACH AKCJI 

 „GALERIA KUPIECKA GRA Z WOŚP" 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady wykorzystania voucherów, które 
zostały przekazane na otwocką licytację on-line na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 
spółkę WOT-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 Otwock), wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533037, NIP: 5322050124, 
REGON: 360097710, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 1  

Definicje 

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im 
poniżej: 

1. Wystawca – WOT-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku. 
2. Nabywca - osoba fizyczna, która wylicytowała, opłaciła oraz odebrała Voucher, zgodnie z 

zasadami trzeciej otwockiej licytacji on-line określonymi na Stronie internetowej. 
3. Voucher - 1 z 10 bonów podarunkowych, każdy o wartości 100 zł do wykorzystania w 

następujących salonach znajdujących się w C.H. Galeria Kupiecka: 
1) Unlimited Fashion; 
2) Top Secret; 
3) Medicine; 
4) Moodo; 
5) Missebo Jewellery; 
6) Diverse; 
7) 4F; 
8) 50 style; 
9) Lee Wrangler; 
10) Esotiq; 
11) Vistula; 
12) Wólczanka; 
13) Pizza Hut; 
14) Top Cafe; 
15) Stokrotka, z wyłączeniem produktów i usług wskazanych poniżej: 

a) napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.); 

b) wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty 
tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku ochronie zdrowie 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 276 z późn. zm.); 

c) produkty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 
27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132 z późn. zm.), w tym produktów z kategorii mleka 
modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy 
oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt; 



d) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.); 

e) płatności dokonywane w kasach w ramach programu „Moje Rachunki” oraz 
usługi wypłaty gotówki; 

f) doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid; 
opakowania zwrotne._  

4. Strona internetowa - strona internetowa, na której Sztab WOŚP Hufiec ZHP organizuje trzecią 
otwocką licytację on-line na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(https://aukcje.iotwock.info/). 

 
 

§ 2  

WARUNKI I ZASADY WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW 

1. Każdy z voucherów ma swój indywidualny numer identyfikacyjny oraz może być zrealizowany 
w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku włącznie.  

2. Vouchery są jednorazowe. 
3. Vouchery nie mogą być przedmiotem handlu. 
4. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie w salonach wskazanych w § 1 ust. 3 na wszystkie 

produkty stanowiące przedmiot handlu, z wyłączeniem produktów wskazanych w  § 1 ust. 3 
pkt 15. 

5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w całości. Jeżeli wartość jest niższa niż wartość 
Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów 
jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów, 
a Nabywca jest zobowiązany do opłacenia pozostałej kwoty zakupów.  

6. W celu wykorzystania Vouchera należy Voucher przekazać pracownikowi obsługi wybranego 
salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.  

7. Vouchery nie są przeznaczone do wykorzystania w sklepach internetowych. 
8. W przypadku posiadania więcej niż 1 Vouchera, Nabywca jest uprawiony do skorzystania z 

maksymalnie jednego Vouchera na jeden zakup.  
9. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.  
10. Obsługa salonu może odmówić realizacji Vouchera w przypadku, gdy:  

1) zachodzą wątpliwości odnoście pochodzenia lub autentyczności Vouchera; 
2) Voucher został użyty niezgodnie z Regulaminem, w szczególności gdy upłynął termin 

jego ważności.  
11. Wykorzystując Voucher Nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz 

zaakceptował jego postanowienia.  
 

§ 3  

REKLAMACJE I ADRES DO KORESPONDENCJI 



1. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2023 r. na 
piśmie na adres: WOT-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku (adres: ul. Kupiecka 2, 05-400 
Otwock).  

2. Reklamacje należy zgłaszać z dopiskiem: korespondencja dotyczy reklamacji w ramach Akcji 
„GALERIA KUPIECKA GRA Z WOŚP”. 

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Wystawcę w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania 
przez Wystawcę. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje 
powiadomiona listem poleconym. 

4. Decyzja Wystawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 
 
 

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące voucherów wystawionych w ramach akcji 
"GALERIA KUPIECKA GRA Z WOŚP" dostępne są na stronach internetowych galeriakupiecka.pl, 
facebook.com/GaleriaKupiecka oraz https://aukcje.iotwock.info/. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie 
Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie dostępna na stronach 
internetowych galeriakupiecka.pl, facebook.com/GaleriaKupiecka. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień 
niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wystawcy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn 
leżących po stronie osób trzecich. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2023 roku.   

https://galeriakupiecka.pl/
https://galeriakupiecka.pl/
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