
Edycja Okresowa do Regulaminu Programu Promocyjnego 
z Aplikacją Libero 

§1
Regulamin Akcji „Wiosenne prezenty za zakupy”

 1. Akcja „Wiosenne prezenty za zakupy” trwa od 20.03.2023 roku do 02.04.2023 r. do godziny
20:00 lub do wyczerpania puli nagród.
 2. Akcja polega na rejestracji Paragonów w celu odblokowania nagród za:
- I - wydane 150 zł do 299,99 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy do dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na dowolnej ilości
Paragonów z zastrzeżeniem, że minimalna wartość Paragonu wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 
zero groszy),
- II - wydane minimum 300 zł (słownie: trzysta 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. Nagrody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.
 3. Punkt Obsługi Akcji - stoisko, udzielające informacji Użytkownikom Akcji, miejsce, gdzie
Użytkownicy mogą odebrać nagrodę. Punkt Obsługi Akcji czynny jest od 20.03.2023 do
02.04.2023 w godzinach 11:00 – 20:00, z wyłączeniem dnia 26.03.2023 r. Punkt Obsługi Akcji w Galerii 
zlokalizowany jest na scenie na poziomie 0 przy lokalu Eobuwie i New Yorker.
 4. W Akcji biorą udział wyłącznie Paragony z zakupów dokonanych w dniach 20.03.2023 –
02.04.2023 r.
5. 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 
wwwprogramlibero.pl zgodnie z §4 Programu Promocyjnego z Aplikacją Libero,
c) zeskanować Paragon w Akcji „Wiosenne prezenty za zakupy” przez Aplikację lub Stronę Internetową 
(na smartfonie lub tablecie) w terminie od 20.03.2023 – 02.04.2023,
d) po osiągnięciu danego progu potwierdzić odbiór wybranej Nagrody, z zastrzeżeniem, że nie została 
wyczerpana pula dzienna lub całkowita pula Nagród,
e) zachować Paragon potwierdzający zakup produktów objętych promocją do okazania
w Punkcie Obsługi Akcji (jeden Paragon można zarejestrować jeden raz w czasie trwania Akcji),
 6. Nagrody: w akcji „Wiosenne prezenty za zakupy” przewidziano łącznie 1664 Nagród, w tym
1222 Nagród rzeczowych oraz 442 Nagród w postaci kart podarunkowych. Nagrody objęte są limitem 
dziennym. Pełna lista Nagród z danego progu (I - wydane 150 zł do 299,99, II - wydane minimum 
300 zł) wraz z ilościami i limitem dziennym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli 
liczba Nagród wydanych w danym dniu będzie mniejsza niż liczba Nagród wskazana w załączniku nr 1, 
wówczas liczba niewydanych Nagród przechodzi do puli Nagród przewidzianych w kolejnym dniu, ale 
nie później niż do zakończenia akcji 02.04.2023 r.
 7. Pula nagród jest uzupełniana dwa razy dziennie: o 12:00 i 16:00.
 8. Informacja o dostępności nagród jest widoczna i na bieżąco aktualizowana w Aplikacji
Mobilnej „Libero” lub na Stronie Internetowej www.programlibero.pl w akcji „Wiosenne prezenty za zakupy”.
 9. Nagrody w postaci Kart Podarunkowych objęte są dodatkowym regulaminem znajdującym  
się na stronie internetowej: https://liberokatowice.pl/karta-podarunkowa/
 10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę lub na Nagrody 
innego rodzaju.
 11. Odbiór Nagród: Nagrody można odebrać poprzez Aplikację Libero (własne urządzenie 



mobilne) lub stronę www.programlibero.pl bezpośrednio w miejscu odbioru Nagrody (informacja
o miejscu odbioru Nagrody w widoku wybranej nagrody).
 12. W dzień wyłączony z akcji tj. 26.03.2023 r. pula nagród nie zostanie uzupełniona.
13. Użytkownik może odebrać maksymalnie 1 nagrodę w czasie trwania akcji tj. od 20.03.2023 r.
do 02.04.2023 r.
 14. Nieodebrane nagrody w czasie trwania Akcji tj. od 20.03.2023 r. do 02.04.2023 r. przepadają
i pozostają do dyspozycji Organizatora.
 15. Paragon zarejestrowany w Akcji „Wiosenne prezenty za zakupy” nie wyklucza rejestracji
w Programie promocyjnym Libero.
 16. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z głównym Regulaminem Programu Promocyjnego
z Aplikacją Libero.

Załącznik nr 1.

I – wydane 150 zł do 299,99 zł
Lista nagród: nazwa nagrody, łączna liczba nagród oraz limit dzienny:

Nazwa nagrody Łączna liczba nagród Limit dzienny
Godzina gry w bilard 130 10

Zestaw kawa + croissant 130 10

Bilet do kina 260 20

Sok świeżo wyciskany 130 10

II – wydane minimum 300 zł
Lista nagród: nazwa nagrody, łączna liczba nagród oraz limit dzienny:

Nazwa nagrody Łączna liczba nagród Limit dzienny
Godzina gry w bilard 130 10

Zestaw kawa + croissant 130 10

Bilet do kina 260 20

Sok świeżo wyciskany 130 10

Karta podarunkowa 50 zł 442 34

Apaszka Ochnik 130 8

Czapka z daszkiem damska 104 8

Czapka z daszkiem męska 104 8

Torba typu shopper 104 8

Kręgle 130 10

Katowice, 20.03.2023 r.


