
Regulamin akcji promocyjnej 
„Wymień stare wydanie Gdańsk 1939 na nowe” 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki 

i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Wymień stare wydanie 
Gdańsk 1939 na nowe” (zwana dalej „Akcją”). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Gdańska z siedzibą w: 
ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, NIP: 583-10-12-014 (zwany dalej 
„Organizatorem”). 

1.3. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba 
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Akcja rozpoczyna się 23.08.2021 i potrwa do 05.09.2021, lub do 
wyczerpania zapasów. Na potrzeby Akcji przeznaczono 10 egzemplarzy 
książki Gdańsk 1939, wydanie III. Po zakończeniu akcji, niewykorzystane 
egzemplarze zostaną wykorzystane do dalszych celów promocyjnych. 

2. Warunki uczestnictwa i przekazanie 
2.1. Akcja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Udział kierowany 

jest do osób z całej Polski. Przekazanie może odbyć się w siedzibie 
Organizatora lub drogą pocztową. 

2.2. Podczas przekazania książek drogą pocztową, Organizator zastrzega 
sobie możliwość wysyłki promocyjnego egzemplarza książki dopiero po 
odbiorze egzemplarza przekazanego przez Uczestnika, po ocenie stanu 
otrzymanej książki. Wszystkie nieprzyjęte egzemplarze zostaną 
zwrócone Uczestnikom. 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest przekazanie przynajmniej jednego 
egzemplarza książki Brunona Zwarry Gdańsk 1939, wydania I, II lub obu 
naraz. 

2.4. Dopuszcza się wymianę maksymalnie dwóch książek na Uczestnika, o ile 
książki różnią się wydaniami. 



2.5. Uczestnik oddając książki na wymianę podpisuje protokół przekazania i 
odbioru. Wymiana i podpisanie protokołu pomiędzy stronami może 
odbyć się w siedzibie Organizatora, pocztą tradycyjną lub elektroniczną 
(przesłanie podpisanego skanu dokumentu). 

2.6. Wraz z oddaniem książek na wydarzenie, Uczestnik traci do nich prawo i 
nie może domagać się ich zwrotu. 

2.7. Podczas Akcji Uczestnik i Organizator nie może pobierać opłat za 
wymianę książek. 

2.8. Książki powinny być w dobrym stanie, zadbane i niezniszczone. Stan 
poszczególnych egzemplarzy zostanie zweryfikowany podczas 
przekazania, a ewentualne uwagi zostaną uwzględnione w protokole. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia książki dostarczonej 
przez Uczestnika z powodu jej złego stanu. 


