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PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY

7–30 LISTOPADA

FILMOWY
POCZĄTEK TYGODNIA

WYDANE 100 ZŁ = BILET DO KINA W PLATFORMIE LIBERO 
*ilość biletów ograniczona

1. Akcja „Filmowy początek tygodnia” trwa w każdy poniedziałek, wtorek, środę od 7 do 30 listopada
lub do wyczerpania puli Nagród. Akcja będzie udostępniona w Aplikacji Libero oraz na stronie
www.libero.activemall.pl w dniach:
- 7.11.2022 – 09.11.2022 r.,
- 14.11.2022 – 16.11.2022 r.,
- 21.11.2022 – 23.11.2022 r.,
- 28.11.2022 – 30.11.2022 r.
2. Akcja polega na rejestracji Paragonów w celu odblokowania Nagrody za wydane minimum 100 zł
(słownie: sto złotych zero groszy) na dowolnej ilości Paragonów z zastrzeżeniem, że minimalna
wartość Paragonu wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych zero groszy). Po rejestracji Paragonów
Użytkownik ma możliwość zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, odbioru Nagrody w postaci
biletu pojedynczego do kina Helios w Galerii Libero w Katowicach.
3. W Akcji biorą udział wyłącznie Paragony z zakupów dokonanych w dniach:
- 7.11.2022 – 09.11.2022 r.,
- 14.11.2022 – 16.11.2022 r.,
- 21.11.2022 – 23.11.2022 r.,
- 28.11.2022 – 30.11.2022 r.
4. Zasady: Użytkownik w celu wzięcia udziału w Akcji powinien:

a. dokonać zakupu na dowolnej ilości Paragonów w celu odblokowania Nagród, z zastrzeżeniem, 
że minimalna wartość Paragonu wynosi 30 zł. Pozostałe warunki dotyczące rejestracji Paragonów 
znajdują się w §5 i §6 Programu Promocyjnego z Aplikacją Libero,
b. zarejestrować się w Akcji za pośrednictwem Aplikacji Libero lub Strony Internetowej
www.libero.activemall.pl zgodnie z §4 Programu Promocyjnego z Aplikacją Libero,
c. zeskanować Paragon w Akcji „Filmowy początek tygodnia” przez Aplikację lub Stronę
Internetową (na smartfonie lub tablecie) w dniach:
7.11.2022 – 09.11.2022 r.,
14.11.2022 – 16.11.2022 r.,
21.11.2022 – 23.11.2022 r.,
28.11.2022 – 30.11.2022 r.,
d. potwierdzić odbiór Nagrody, z zastrzeżeniem, że nie została wyczerpana pula dzienna  
lub całkowita pula Nagród,
e. zachować Paragon potwierdzający zakup produktów objętych promocją do okazania podczas 
odbioru Nagrody (jeden Paragon można zarejestrować jeden raz w czasie trwania Akcji),
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5. Nagrody: w Akcji „Filmowy początek tygodnia” przewidziano łącznie 2400 Nagród w postaci biletów
do kina Helios. Nagrody objęte są limitem dziennym, który wynosi 200 szt. Jeżeli liczba Nagród
wydanych w danym dniu będzie mniejsza niż liczba dostępnych Nagród, wówczas liczba
niewydanych Nagród przechodzi do puli Nagród przewidzianych w kolejnym dniu, lub odpowiednio
w kolejnych dniach Akcji, ale nie później niż do zakończenia Akcji tj. 30.11.2022 r.
6. Informacja o dostępności Nagród jest widoczna i na bieżąco aktualizowana w Aplikacji Mobilnej
Libero lub na Stronie Internetowej www.libero.activemall.pl w Akcji „Filmowy początek tygodnia”
7. Odbiór Nagrody: Nagrodę trzeba odebrać osobiście poprzez Aplikację Libero (własne urządzenie
mobilne) lub stronę www.libero.activemall.pl bezpośrednio w kasie kina Helios w Galerii Libero.
8. Nagrodę w postaci biletu do kina Helios trzeba odebrać i zrealizować w dniach trwania Akcji, tj.

- 7.11.2022 – 09.11.2022 r.,
- 14.11.2022 – 16.11.2022 r.,
- 21.11.2022 – 23.11.2022 r.,
- 28.11.2022 – 30.11.2022 r.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę lub na Nagrody innego rodzaju.
10. W dni wyłączone z Akcji pula Nagród nie zostanie uzupełniona.
11. Użytkownik może odebrać maksymalnie 2 Nagrody w czasie trwania Akcji tj. od 07.11.2022 r.  
do 30.11.2022 r.
12. Nieodebrane Nagrody w czasie trwania Akcji tj. od 7.11.2022 r. do 30.11.2022 r. przepadają i pozostają 
do dyspozycji Organizatora.
13. Paragon zarejestrowany w Akcji „Filmowy początek tygodnia” nie wyklucza rejestracji w Programie
promocyjnym Libero.
14. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z głównym Regulaminem Programu Promocyjnego
z Aplikacją Libero.


