
 
 

           Gdynia, 23 lutego 2022 r.  

 

 

REGULAMIN AKCJI 

Kinomaniak Jack Wolfskin Lądek Film Tour 

 

 

1. Organizatorem Akcji „Kinomaniak Jack Wolfskin Lądek Film Tour” jest FAM M. Gabryołek sp.j. (dalej 

jako „Organizator”), z siedzibą przy ul. Żaglowej 68, 81-578 Gdynia, NIP: 5861025151, właściciel i 

administrator strony internetowej www.sklep.jack-wolfskin.pl, profili na portalu Facebook: „Wilcza 

Strona”, „Jack Wolfskin Polska”, profilu na portalu Instagram: „Jack Wolfskin Poland” oraz sklepów 

stacjonarnych Jack Wolfskin na terenie Polski.  

2. Akcja trwa od 23.02 - 30.06.2022. 

3. W czasie trwania Akcji wyświetlane są cztery różne pokazy filmowe. Pokazy odbywają się w kinach w 

wybranych miastach w Polsce, tego samego dnia, o tej samej godzinie. Informacje o terminach pokazów 

oraz miastach, w których się odbywają dostępne są na stronie internetowej https://sklep.jack-

wolfskin.pl/film-tour-2022-jw. 

4. Wejścia na pokazy są biletowane. Bilety można zakupić na https://ekobilet.pl/filmygorskie-pl. 

5. Na każdym pokazie Organizator wręcza Uczestnikom przy wejściu do sali kinowej, po okazaniu biletu 

kupon rabatowy w wysokości -10% od ceny katalogowej na jednorazowe zakupy w jednym ze Sklepów 

stacjonarnych Jack Wolfskin na terenie Polski.  

6. Zniżki z kuponów rabatowych z różnych pokazów filmowych sumują się maksymalnie do -40% od ceny 

katalogowej. 

7. Każdy kupon ważny jest do 30.06.2022. 

8. Uczestnictwo we wszystkich czterech pokazach filmowych uprawnia dodatkowo do odbioru nagrody 

„Wilczej Paczki”, w skład której wchodzą: 

a. kubek Jack Wolfskin w stylu retro, 

b. zestaw przypinek z limitowanej serii. 

9. Fundatorem nagród jest Organizator. 

10. Nagrodę można odebrać w dowolnym Sklepie stacjonarnym Jack Wolfskin, po okazaniu dowodu zakupu 

biletu lub samych biletów na każdy z czterech pokazów.  

11. Nagrodę można odebrać niezwłocznie po spełnieniu warunków, jednak nie później niż 31.07.2022.  

12. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.  

13. Uczestnicy Akcji nie ponoszą kosztów związanych z opodatkowaniem nagrody.  

14. W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości 

nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku 

z tym przez jakiekolwiek osoby.  
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