Regulamin Promocji „Podwajamy Rabaty” (zwany dalej „Regulaminem”) organizowanej w
sklepach Piotr i Paweł

I. Założenia Promocji

1.

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka „Piotr i Paweł” spółka akcyjna z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Druskienickiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274104,
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.045.500,00 złotych, wysokość kapitału
wpłaconego 10.045.500,00 złotych, oraz posiadająca numery NIP: 779-00-21-358, REGON:
004800878,
zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Promocja jest prowadzona w sklepach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, z wyłączeniem zakupów dokonywanych w sklepach internetowych „Piotr i Paweł”
www.e-piotripawel.pl w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.

3.

W promocji można wziąć udział od dnia 2.01.2017 r. w sklepach z załącznika nr 1 aż do
odwołania.

4.

W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być jedynie konsument w rozumieniu
art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.tekst jedn. Dz.U. 2014, poz.
121)

5.

Wypełniając Formularz

papierowy lub cyfrowy, uczestnik Promocji wyraża zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb
marketingowych Organizatora i podmiotów wchodzących w skład sieci handlowej Piotr i Paweł,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z
2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator
niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji
przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.
II. Założenia i warunki udziału w Promocji

1.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest posiadanie aktywowanej Karty „Po2jamy Rabaty”

2.

Program lojalnościowy „Po2jamy rabaty” stosowne do postanowień pkt IV Regulaminu pozwala
Uczestnikowi Programu Lojalnościowego posiadającemu kartę „Po2jamy Rabaty” na
 odkładanie na koncie Uczestnikiem Programu Lojalnościowego środków za dokonywane
zakupy, które można wykorzystać w kolejnych transakcjach na zakup produktów z Katalogu
Produktowego z rabatem 50%, ALBO

 rabacie natychmiastowym do bieżącej transakcji

III. Konto klienta
Dane Uczestników Programu Lojalnościowego przechowywane są w systemie i obejmują następujące
dane:
a) Osoba – klient będący, uczestnikiem programu identyfikowany za pomocą imienia, nazwiska,
adresu email oraz innych danych osobowych na podstawie zgody pochodzące bezpośrednio
od tej osoby.
Dane klienta przechowywane w systemie.
1.

Imię - obowiązkowe

2.

Nazwisko - obowiązkowe

3.

Data urodzenia – obowiązkowe

4.

Adres email - wymagane jedno z pól email albo kod pocztowy

5.

Kod pocztowy - wymagane jedno z pól email albo kod pocztowy

6.

Numer telefonu komórkowego (tylko numery polskie prefiks +48 i 9 cyfr)

7.

Zgoda na przetwarzanie danych - obowiązkowo

8.

Zgoda na komunikacje operacyjną SMS - obowiązkowo

9.

Zgoda na komunikację operacyjną e-mail - obowiązkowo

10. Zgoda na komunikacje marketingową SMS
11. Zgoda na komunikację marketingową e-mail
b)

Karta „Po2jamy Rabaty” – identyfikator w programie lojalnościowym, przypisany do danej
osoby, wyróżniona unikalnym numerem oraz statusem (karta aktywna lub karta zablokowana).
Każda osoba może posiadać tylko jedną kartę za wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej wydana
karta została zablokowana z uwagi na jej zagubienie lub zniszczenie. W sytuacji, gdy karta
należy do osoby, która nie została zarejestrowana (brak danych osobowych z formularza
rejestracyjnego), osoba taka posiada ustawiony znacznik Anonimowa (niezarejestrowana) i
nie może kupować produktów z katalogu korzystając ze środków zgromadzonych na koncie
klienta na rzecz którego karta została wydana.

c)

Konto klienta –

zawierające dane o przyznanych użytkownikowi karty uprawnieniach i

korzyściach oraz zgromadzonych przez klienta środkach które może on przeznaczyć na zakup
towarów objętych akcją promocyjną zgodnie z punktem II.2 Regulaminu.

IV. Korzyści i Uprawnienia Klientów płynące z posiadania i posługiwania się kartą „Po2jamy
Rabaty”
1.Natychmiastowy rabat
Natychmiastowy rabat naliczany jest we wszystkich Supermarketach "Piotr i Paweł" wskazanych w
załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu niezależnie od formy płatności, w zależności od
wartości koszyka, dla karty „Po2jamy rabaty” ustawionej w trybie natychmiastowego rabatu:

a)

3% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 50zł (pięćdziesiąt złotych) do
149,99 zł (sto czterdzieści dziewięć złotych 99/100), przy zastosowaniu jednej z
następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza, bon towarowy Piotr i Paweł, Sodexho
Pass itp.,

b)

4% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 150 zł (sto pięćdziesiąt
złotych) do 299,99 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99 groszy), przy
zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza, bon towarowy
Piotr i Paweł, Sodexho Pass, itp.,

c)

5% rabatu przy jednorazowym zakupie (1 paragon) za kwotę od 300 zł (trzysta złotych), przy
zastosowaniu jednej z następujących form płatności: gotówka, karta płatnicza bon towarowy
Piotr i Paweł, Sodexho Pass, itp.:

2. Odkładanie Rabatu indywidualnym Koncie klienta
a)

Podczas zakupów korzystając z Karty „Po2jamy Rabaty” na indywidualnym Koncie klienta
odkładana jest równowartość rabatu udzielonego posiadaczowi Karty stosownie do
postanowień pkt IV a)-c) (dalej „Odłożony Rabat”). Środki zgormadzone na Koncie klienta
mogą – z zastrzeżeniem pkt III b) zostać wykorzystane podczas kolejnych zakupów stosownie
do postanowień pkt II.2. Regulaminu. Na indywidualnym Koncie Uczestnika Programu
Lojalnościowego „Po2jamy Rabaty” gromadzenie się środków, odbywa się wg zasady:

b)

Progi wartościowe

Karta

zakupów

kliencka

<50,00 zł

0%

50,00 zł- 149,99 zł

3%

150,00 zł- 299,99 zł

4%

>299,99 zł

5%

Odłożony Rabat na indywidualnym koncie Klienta przy okazji danej transakcji może zostać
wykorzystany dopiero przy kolejnej transakcji z kartą lojalnościową „Po2jamy Rabaty”.

c)

Odłożony Rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

W przypadku zwrotu produktów

zakupionych ze środków zgromadzonych na indywidualnym koncie klienta środki te są
zwracane na konto klienta
d)

Odłożony Rabat przepada w ciągu dwóch lat od jego naliczenia

3. Wykorzystanie Odłożonego Rabatu
a)

Podczas zakupu produktów z dedykowanego katalogu produktowego, system sprawdza czy
na indywidualnym Koncie Klienta znajduje się wystarczająca liczba środków do rozliczenia
Odłożonego Rabatu na zakup przynajmniej jednego produktu zgodnie z punktem IV.3.c).
Klient przy kasie decyduje czy wykorzystać Odłożony Rabat na zakup produktów z katalogu
czy też nadal odkładać rabat.

b)

Odłożony Rabat na zasadach wskazanych w pkt. IV.3.c) przydzielany jest do poszczególnych
produktów zgodnie z kolejnością produktu na paragonie. Oznacza to, że klient może wybrać,
na które produkty z koszyka zostanie wykorzystany Odłożony Rabat jedynie przez kolejność w

jakiej produkty zostanę zeskanowane przez kasjera. Jeżeli dany produkt z Katalogu nie może
być pokryty Odłożonym Rabatem, nie zostaje na niego udzielony żaden rabat (produkt zostaje
zakupiony w cenie regularnej). Próba naliczenia rabatu odbywa się dla wszystkich produktów
(do zakończenia paragonu), oznacza to, że może nie zostać udzielony rabat na produkt np. nr
3 w kolejności, ale zostanie udzielony na produkt nr 5 (położony dalej na paragonie) - gdyż
jego cena jest mniejsza. Odłożony Rabat zostaje zawsze automatycznie wykorzystany do
możliwego maksimum dla danego paragonu.
c)

Klient wykorzystując środki zgormadzone na swoim koncie w ramach Odłożonego Rabatu na
zakup produktów z katalogu produktów dedykowanych, uzyskuje rabat w wysokości 50%
wartości początkowej towaru z takiego katalogu produktowego przy czym na kwotę rabatu
składają się:
i.

zgromadzone na Koncie Klienta środki, odpowiadające 25% wartości początkowej
nabywanego produktu z dedykowanego Katalogu Produktów

ii.

środki dopłacane przez Piotr i Paweł S.A., odpowiadające 25% wartości początkowej
nabywanego produktu z dedykowanego Katalogu Produktów

4. Wyłączenia
a)

Zarówno w przypadku Natychmiastowego Rabatu jak i Odkładania Rabatu, doładowania do
telefonów oraz wyroby tytoniowe budują wartość progów koniecznych dla uzyskania rabatu
stosownie do postanowień pkt IV a) – c) jednak ,

od wartości tych towarów nie jest

przyznawany rabat, ani też nie jest odkładany rabat od wartości tych towarów na
indywidualnym koncie klienta.
b)

W przypadku Odkładania Rabatu, towary z dedykowanego Katalogu Produktowego, na które
już naliczono rabat, nie budują wartości progów i nie są uwzględniane w dalszej części
mechanizmów (od wartości tych towarów nie jest przyznawany rabat, ani też nie jest
odkładany rabat od wartości tych towarów na indywidualnym koncie klienta).

c)

Rabatu przyznanego na podstawie Promocji „Po2jamy Rabaty” nie łączy się z innymi
rabatami udzielanymi w sklepie w okresie obowiązywania Promocji.

d)

Karty lojalnościowej „Po2jamy Rabaty” nie można używać w celu gromadzenia środków za
zakupy produktów dokonane przez inne osoby.

e)

Rabaty zgromadzone na koncie klienta nie mogą być przenoszone na inne konto.

f)

Z rabatowanie wyłączone są również wszystkie produkty zastępujące mleko kobiece- zgodnie
z dyrektywą Unii Europejskiej 91 1321 IEEC.

V. Karty „Po2jamy Rabaty”
1.

Wydawanie karty „Po2jamy Rabaty” – karty „Po2jamy Rabaty” wydawane są nowym klientom
przy zakupach za min 1 zł oraz klientom którzy okażą standardową Kartę Rabatową. Promocja ta
będzie trwała od 7.10.2015 w sklepach od nr 1 do 19 z załącznika nr 1, a od 1 lipca 2016 roku w
sklepach od nr 20 do 49 z załącznika nr 1 aż do odwołania.

2.

Liczba Kart Lojalnościowych wydawanych w Promocji jest nielimitowana.

3.

Karty Lojalnościowe wydawane są w Punktach Informacyjnych poszczególnych sklepów
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.

Karta Lojalnościowa wydawana jest bezpłatnie, po spełnieniu wymagań opisanych w pkt V.1
Regulaminu

5.

Karta Lojalnościowa może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po
okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Klient otrzymuje
Kartę Lojalnościową wyłącznie w tym sklepie, w którym dokonał zakupu, opisanego w ust. II pkt
1.

6.

Zniszczona lub zgubiona Karta lojalnościowa nie podlega wymianie na nowe.

7.

Organizatorowi przysługuje prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego w terminie 14 dni od
dnia jego złożenia, w przypadku gdy jest on wypełniony nieczytelnie, niekompletnie,
nieprawidłowo lub nie został podpisany. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy zostanie
odrzucony, dane osobowe pochodzące z takiego formularza będą usunięte i nie będą
przetwarzane. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, zostanie poinformowana o jego
odrzuceniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, chyba że z przyczyn
niezależnych od Organizatora nie będzie to możliwe (np. z uwagi na niepodanie danych, podanie
nieprawdziwych lub nieczytelnych danych).

8.

W przypadku odrzucenia formularza zgłoszeniowego zgodnie z ust. 7 powyżej Organizator nie
dokonuje aktywacji Karty Lojalnościowej. Karta Lojalnościowa, która nie została aktywowana
przez Organizatora, podlega unieważnieniu.

9.

Aktualizacja salda odłożonych i wykorzystanych przez Klienta środków (Odłożony Rabat) odbywa
się natychmiast podczas transakcji na koncie klienta

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Odłożonego
Rabatu na Konto Uczestnika przy zakupie Produktów z przyczyn technicznych niezależnych od
Organizatora (awaria systemu sprzedażowego, awaria systemu telekomunikacyjnego itp.). W
takim przypadku Odłożonego Rabatu mogą zostać zarejestrowane na Koncie Uczestnika w
terminie 10 dni od dokonania przez Uczestnika zakupu Produktów w jednym ze sklepów Piotr i
Paweł wskazanych w Załączniku nr 1, na podstawie przedstawionego przez Uczestnika dowodu
zakupu.
11. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Programu
Lojalnościowego w przypadku nieprzestrzegania i naruszenia przez Uczestnika postanowień
Regulaminu. O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik zostanie poinformowany
pisemnie przez Organizatora.
12. Aktywacja karty „Po2jamy Rabaty”
a) Karta „Po2jamy Rabaty” już od momentu wydania, pozwala na odkładanie środków na koncie
klienta (Odkładanie Rabatu).
b) Aby móc wykorzystać zgromadzony na karcie „Po2jamy Rabaty” Odłożony Rabat na zakup
produktów z dedykowanego Katalogu Produktów stosownie do postanowień pkt IV.3 powyżej,
należy kartę aktywować.
c) Aktywacja karty rabatowej nastąpić może:

i.

Online poprzez portal www.podwajamyrabaty.pl lub

ii.

za pomocą tabletu znajdującego się w sklepie lub-poprzez formularz papierowy w
punkcie Informacyjnym (wzór formularza znajduje się w załączniku nr 2)

Na etapie aktywacji zarówno w przypadku rejestracji online jak i poprzez papierowy formularz
rejestracyjny, domyślnie karta ustawiona jest w trybie odkładania rabatu.
13. Przebieg aktywacji online:
a) Klient otrzymuje kartę „Po2jamy Rabaty”
funkcjonowania karty „Po2jamy Rabaty”

wraz z instrukcją opisującą mechanizm

oraz kodem PIN znajdującym się na karcie pod

zdrapką, służącym pierwszemu zalogowaniu się w systemie.
b) Podczas aktywacji klient uzupełnia Login (kod kreskowy karty) oraz Hasło którym będzie PIN
umieszczony na karcie pod zdrapką.
c) Klient przy tej okazji zmienia domyślne hasło PIN na własne hasło, wyraża potrzebne zgody, a
na jego adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie aktywacji karty. Loginem klienta staje się
wówczas jego e-mail i ustawione hasło.
d) Aktywacja karty „Po2jamy Rabaty” online następuje natychmiast po jej poprawnym
zakończeniu.
14. Rejestracja poprzez Papierowy Formularz Rejestracji Karty
a)

Aby zarejestrować kartę poprzez Formularz Papierowy rejestracji karty należy zgłosić się do
Punktu Informacyjnego Sklepu celem odbioru Formularza Rejestracji Karty. Uzupełniony
Formularz należy wręczyć pracownikowi Punktu Informacyjnego sklepu. Pracownik
zobligowany jest do weryfikacji formularza i przeklejenia naklejki z numerem karty,
znajdującej się na rejestrowanej karcie w odpowiednie pole formularza.

b)

Aktywacja karty „Po2jamy Rabaty” poprzez formularz papierowy następuje w ciągu 7 dni
roboczych od pozostawienia formularza w Punkcie Informacyjnym Sklepu.

15. Zmiana trybu działania karty - Klient może w każdej chwili , bez ograniczeń ilościowych zmienić
czy chce domyślnie aby karta „Po2jamy Rabaty” była ustawiona w trybie odkładania rabatu, czy
też chce korzystać z opcji natychmiastowego rabatu. Zmiana opcji jest możliwa po zalogowaniu
się w portalu www.podwajamyrabaty.pl oraz w Punkcie Informacyjnym Sklepu przez Pracownika
sklepu.
16. Wymiana karty
W celu wymiany karty klient musi udać się do Punktu Informacyjnego, gdzie pracownik :
a)

odszuka klienta po numerze karty (jeżeli posiada) albo (nazwisku, imieniu, roku urodzenia,
placówce rejestracji)

b)

wybierze opcję Wymiany karty

c)

pobierze nową kartę z puli karty nowych

d)

przypisze (zeskanuje) numer nowej karty

e)

potwierdzi operację

f)

wyda nową kartę klientowi

W wyniku operacji system przypisze nową Kartę do Osoby (klienta).

VI. Wycofanie z programu i modyfikacja danych uczestnika
1. Wycofanie uczestnika z programu następuje

przez zgłoszenie się klienta do Punktu

Informacyjnego, gdzie pracownik Piotr i Paweł odnajduje klienta po numerze karty albo (nazwisku,
imieniu, roku urodzenia, placówce rejestracji) i wybierze opcję wycofania klienta z programu.
2. W wyniku procesu wycofania z programu:
a) Dane osobowe i kontaktowe klienta są usuwane, Osoba otrzymuje ponownie znacznik
Anonimowa (i nie może wykorzystywać rabatu)
b) Dane osobowe i kontaktowe pozostają w historii zmian
3. Modyfikacja danych uczestnika - modyfikacja danych uczestnika następuje samodzielnie przez
uczestnika w aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.podwajamyrabaty.pl
VII. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w
Programie Lojalnościowym. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w Programie
Lojalnościowym należy złożyć w supermarkecie Piotr i Paweł objętym akcją lub wysłać na adres
Organizatora wskazany w pkt. I Regulaminu.
2. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w programie, to oznacza to usunięcie konta uczestnika i
rabatów, które się na nim znajdują.
3. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji. Reklamacje należy zgłaszać w
formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Karta
Rabatowa Po2jamy rabaty - REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia).

Reklamacje

rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia.
VIII. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Promocji.
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w sklepach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu, a także na stronie internetowej pod adresem www.podwajamyrabaty.pl
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane w miejscach wskazanych wyżej przy czym
zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Kart Lojalnościowych
przed dokonaniem zmiany.
3. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do
przestrzegania jego postanowień.
4. W przypadku użycia kuponu „5 Gwarancji” ani Rabat Natychmiastowy ani Odkładanie rabatu ani
Wykorzystywanie Rabatu nie jest możliwe. Promocje nie łączą się.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Lojalnościowej przez
klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub
Uczestnikowi na skutek korzystania z Karty Lojalnościowej przez Uczestnika niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu, udostępnienia Karty Lojalnościowej osobie trzeciej lub innemu
Uczestnikowi

7. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej Uczestnik zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Powiadomienie Organizatora następuje przez złożenie
stosownej informacji w supermarkecie Piotr i Paweł objętym akcja lub wysłanie stosownej
informacji poprzez wiadomość skierowaną do Organizatora z poziomu zalogowanego użytkownika
na stronie www.podwajamyrabaty.pl w zakładce kontakt lub listownie na adres Organizatora
wskazany w § 1 Regulaminu.
8. Zakończenie pilotażu - Program „Po2jamy rabaty” z uwagi na dookreślony termin obowiązywania,
jest programem pilotażowym. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu funkcjonowania
programu po okresie testowym, Piotr i Paweł przedłuży działanie systemu o 6 miesięcy w celu
wygaszenia programu. W takim przypadku zostanie wprowadzona zmiana mechaniki programu na
cashback, czyli wszystkie zgromadzone przez Klientów środki w ramach Odłożonego Rabatu będą
mogły być wykorzystane do obniżania dowolnego paragonu (bez uczestnictwa produktów
promowanych i bez podwajania rabatów. Odłożony Rabat może wówczas zostać wykorzystany do
obniżenia

wartości

znajdujących

się

na

rachunku

produktów,

(za

wyjątkiem

towarów

zastrzeżonych/akcyzowych), jednorazowo, aż do wykorzystania całej kwoty Odłożonego Rabatu,
co oznacza, ze klient zapłaci za zakupy mniej o wartość odłożonych na koncie klienta środków.
Środki zostaną pobrane z Konta Klienta aż do wyczerpania zgromadzonych na nim środków w
ramach Odłożonego rabatu.

Załącznik nr 1:
1.

Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

2.

Białystok, ul. Świętojańska 15

3.

Białystok, ul. Wrocławska 51B

4.

Bielsko Biała, ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera)

5.
6.

Brwinów, ul. Grodziska 46
Bydgoszcz, ul. Grzymały Siedleckiego 20

7.

Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 10

8.

Bydgoszcz, ul. Fabryczna 5 (P.H. Batory)

9.

Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1
Chrzanów, ul. Trzebińska 40

10.
11.
12.

Częstochowa, ul. Św. Rocha 186
Drezdenko, ul. Kościuszki 15

13.

Elbląg, ul. Podgórna 10

14.

Gdańsk, al. Grunwaldzka 82

15.

Gdańsk, ul. Przywidzka 9

16.

Gdańsk, ul. Nieborowska 8

17.

Gdańsk, ul. Balcerskiego 2

18.

Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41C

19.

Gdańsk, al. Grunwaldzka 471

20.

Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1a

21.

Gdańsk, ul. Limbowa 1

22.

Gdańsk, ul. Rajska 10 (Galeria Madison)

23.

Gdańsk, ul. Świętokrzyska 21

24.

Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 (P.H. Matarnia)

25.

Gdańsk, ul. Noskowskiego 1

26.
27.

Gdynia, ul. 10 lutego 11
Głogów, ul. Plutona 1

28.

Głogów, ul. Jedności Robotniczej 2

29.

Głogów, ul. Piłsudskiego 19 (Galeria Glogovia)

30.

Gniezno, ul. Leona Barciszewskiego 4

31.

Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 30 (Galeria Manhattan)

32.

Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 2

33.

Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 48

34.

Grudziądz, ul. Włodka 11

35.

Grudziądz, ul. Kalinkowa 82

36.

Grudziądz, ul. Chełmińska 4

37.
38.

Inowrocław, ul. 800-lecia Inowrocławia 27
Janki, Plac Szwedzki 3

39.

Jarocin, ul. Wrocławska 58B

40.

Józefosław, ul. Geodetów 23

41.

Józefów, ul. 3 Maja 148

42.

Kalisz, ul. Polna 14

43.

Katowice, ul. Chorzowska 214 (4 wieże)

44.

Katowice, al. W. Roździeńskiego 97 (P.H. Rawa)

45.

Katowice, ul. Bażantów 4

46.

Katowice, ul. Gawronów 4

47.

Kędzierzyn-Koźle, ul. Królowej Jadwigi 12

48.

Kielce, ul. Warszawska 26

49.

Konin, ul. Spółdzielców 6a

50.
51.

Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 171
Koszalin, ul. Okrzei 3

52.

Koźmin Wielkopolski, ul. Klasztorna 12

53.

Kraków, al. Klimeckiego 1

54.

Kraków, ul. Lubicz 17a

55.

Kraków, ul. Lubostroń 15

56.

Krotoszyn, ul. Rynek 27

57.
58.

Legionowo, ul. Piłsudskiego 31c (C.H. Gondola)
Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 9

59.

Leszno, ul. Narutowicza 84

60.

Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 5
Łódź, ul. Św. Teresy Dzieciątka Jezus 100

61.
62.
63.
64.

Łódź, al. Politechniki 1 (C.H. Sukcesja)
Łódź, ul. Pabianicka 245

65.

Łódź, ul. Hetmańska 18
Lubin, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 3

66.

Lublin, ul. Wolska 11

67.

Luboń, ul. Żabikowska 66

68.

Marki, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 200A (Prima Park)

69.

Mysłowice, ul. Katowicka 64 (Quick Park)

70.

Niepołomice, ul. Targowa 10
Oborniki Wlkp., ul. Czarnkowska 42

71.
72.
73.

Olsztyn, ul. Juliana Tuwima 26
Pabianice, ul. Zamkowa 31

74.

Piła, al. Powstańców Wlkp. 162 (Galeria IBI)

75.

Piła, ul. Ogińskiego 33 (C.H. Echo)

76.

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 137/139

77.

Plewiska, ul. Grunwaldzka 519 a,b,c

78.

Płock, ul. Wyszogrodzka 144 (Galeria Wisła)

79.

Płock, ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia)

80.
81.

Płock, ul. Tysiąclecia 2
Pniewy, ul. Międzychodzka 22c

82.

Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 (Avenida Poznań)

83.

Poznań, ul. Druskienicka 12a

84.

Poznań, ul. Głogowska 440-442 (Galeria A2)

85.
86.

Poznań, os. Stare Żegrze 36
Poznań, ul. Drużbickiego 2

87.

Poznań, ul. Głogowska 91

88.

Poznań, ul. Gronowa 18

89.

Poznań, ul. Hetmańska 91

90.

Poznań, ul. Maltańska 1 (Galeria Malta)

91.

Poznań, ul. Marcelińska 23

92.

Poznań, ul. Półwiejska 42

93.

Poznań, ul. Promienista 160

94.

Poznań, ul. Tatrzańska 1/5

95.

Poznań, ul. Zamenhofa 133 (Rondo Rataje)

96.

Pruszcz Gdański, ul. Antoniego Dobrowolskiego 8

97.

Radom, al. Józefa Grzecznarowskiego 29/31 (Galeria Feniks)

98.

Rumia, ul. Gdańska 25

99.
100.

Rzeszów, al. Majora Wacława Kopisto 1 (Millenium Hall)
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów)

101.

Sieradz, al. Grunwaldzka 1

102.

Skawina, ul. Krakowska 19 A

103.
104.

Skórzewo, ul. Malwowa 162
Słubice, ul. Wojska Polskiego 9

105.

Środa Wielkopolska, Plac Armii Poznań 3

106.

Stargard Szczeciński, os. Zachód B/14

107.

Suchy Las, ul. Obornicka 85
Swarzędz, ul. Dworcowa 7

108.
109.
110.
111.

Swarzędz, ul. Graniczna 55
Szczecin, ul. Łukasińskiego 116

112.

Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 40 (G.H. Turzyn)
Szczecin, ul. Struga 42 (Outlet Park)

113.

Tczew, ul. Kwiatowa 4

114.

Toruń, ul. Legionów 216F

115.

Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13

116.
117.

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 26
Trzcianka, ul. Sikorskiego 6

118.

Warszawa, al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

119.

Warszawa, al. KEN 93

120.

Warszawa, ul. Klimczaka 1 (Royal Wilanów)

121.

Warszawa, al. Wilanowska 89
Warszawa, ul. Ćmielowska 2

122.
123.
124.

Warszawa, ul. Łopuszańska 22
Warszawa, ul. Malborska 45 (P.H. Targówek)

125.

Warszawa, ul. Rotmistrza Pileckiego 6

126.

Warszawa, ul. gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego 4

127.

Warszawa, ul. Stawki 2a

128.

Warszawa, ul. Koszykowa 63

129.

Warszawa Wesoła, ul. Jeździecka 21f/6

130.

Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
Wrocław, ul. Świeradowska 51/57

131.
132.
133.

Wrocław, ul. Krzywoustego 110-118 (P.H. Młyn)
Wrocław, ul. Krakowska 51/69 (Family Point)

134.

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 73-95 (Sky Tower)

135.

Wrocław, ul. Ślężna 130-134 (Galaktyka Park)

136.

Wrocław, ul. Dokerska 2a

137.

Zielona Góra, ul. Wiejska 2 (Grona Park)

138.

Zielonka, ul. Paderewskiego 1
Złotów, al. Piasta 6

139.

140.

Żory, al. Zjednoczonej Europy 35

Załącznik nr 2:

