
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN AKCJI GIFT CARD 
 
 
I. Definicje 

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści 
Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie: 

Katalog Marzeń - KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna" z siedzibą w 
Warszawie kod pocztowy 00-775, przy ulicy Konduktorskiej 4, lokal 34, NIP 521 35 37 169  

Akcja – akcja sprzedażowa umożliwiająca czytelnikom magazynów Joy, Cosmoplitan, Palyboy zakup Gift 
Voucherów Katalogu Marzeń o nominale 200 zł w cenie 185 zł.  
 
Aktywacja – opłacenie Gift Cardu w kwocie równej 185 zł. Aktywacja Gift Cardu jest tożsama z 
zakupem Gift Vouchera o wartości nominalnej 200 zł 

Gift Card – pojęcie  tożsame z pojęciem Gif Voucher zdefiniowanym w Regulaminie Katalogu Marzeń. 
Gift Card ma termin ważności do dnia 31.12.2019 

Numer Aktywacyjny - ciąg sześciu znaków umożliwiający aktywację Gift Card 

Regulamin – regulamin akcji promocyjnej Gift Card 

Regulamin Katalogu Marzeń - regulamin Katalogu Marzeń dostępnym pod adresem 
https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin, którego akceptacja jest niezbędna w celu wzięcia udziału w 
Akcji 

Uczestnik - osoba fizyczna, która za pośrednictwem strony www.katalogmarzen.pl/karta-prezentowa 
dokona aktywacji Gift Cardu 

Inne pojęcia wykorzystywane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie takie jakie zostało im nadane 
w Regulaminie Katalogu Marzeń, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie. 
 
 
II. Organizacja Akcji 
 
1. Organizatorem Akcji skierowanej do czytelników magazynów Joy, Cosmopolitan, Playboy jest Katalog 
Marzeń  
2. Regulamin Akcji stanowi jej podstawę i zasady Akcji. Katalog Marzeń zastrzega możliwość zmiany 
Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na prawa nabyte Uczestników. 
3. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 
 
III. Cel, czas trwania i zasięg terytorialny Akcji. 
 
1. Celem Akcji jest umożliwienie czytelnikom magazynów Joy, Cosmoplitan, Palyboy zakupu Gift 
Voucherów Katalogu Marzeń o nominale 200 zł w cenie 185 zł.  
2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od 5 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019 r.  
3. Akcja promocyjna obejmuje zasięgiem Rzeczpospolitą Polską. 
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IV. Uczestnicy Akcji. 
 
1. Uczestnikami Akcji mogą być wszystkie osoby fizyczne posiadające Gift Card dystrybuowany w 
magazynach Joy, Cosmopolitan, Playboy w wydaniach oznaczonych jako 01.2019. 
2. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie Aktywacji Gift Cardu przez stronę 
www.katalogmarzen.pl/karta-prezentowa w okresie od 5 grudnia 2018  do 31 stycznia 2019 r. 
3. Przystępując do Akcji Uczestnik staje się tym samym Zamawiającym w rozumieniu zdefiniowanym w 
Regulaminie Katalogu Marzeń 
 
 
V. Zasady Aktywacji i wykorzystania Gift Card.  
 
1. W celu Aktywacji Gift Cardu konieczne jest wypełnienie formularza aktywacyjnego dostępnego na 

stronie www.katalogmarzen.pl/karta-prezentowa po kliknięciu przycisku „AKTYWUJĘ KARTĘ”  
2. W formularzu niezbędnego jest w szczególności podanie Numeru Aktywacyjnego 
3. Wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE AKTYWACJI GIFT 

CARD” jest tożsame ze złożeniem zamówienia w Katalogu Marzeń 
4. Gift Card zostaje aktywowany po zaksięgowaniu płatności na koncie Katalogu Marzeń. Aktywacja 

oznacza, że numer znajdujący się na Gift Cardzie pod zdrapką staje się aktywny i może zostać 
wykorzystany do dokonania zamówienia na stronie www.katalogmarzen.pl 

5. Aktywowany Gift Card może zostać wykorzystany do dnia 31.12.2019 na zasadach opisanych w 
Regulaminie Katalogu Marzeń 

 
VI. Postanowienia końcowe.  
 
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji odbywa się na zasadach zdefiniowanych w 

Regulaminie Katalogu Marzeń  
2. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na stronie www.katalogmarzen.pl/karta-prezentowa oraz w 

siedzibie Katalogu Marzeń. 
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Katalogu 

Marzeń oraz przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego  
 
VII. Dodatkowe działania promocyjne 
 
1. Uczestnicy, którzy dokonają Aktywacji Gift Cardu w dniach 20-31.12.2018 otrzymają na karcie 

dodatkowe 50zł w ramach dodatkowej promocji. 
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