
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AKCJI MARKETINGOWEJ W GALERII WNĘTRZ AMC 

„BEZPŁATNE PORADY ARCHITEKTÓW WNĘTRZ” 

 

 

1. Postanowienia ogólne  

1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z 

bezpłatnych porad architektów wnętrz, które udzielane będą w ramach Akcji 

„Bezpłatne porady architektów wnętrz” odbywającej się w Galerii w dniach 

20.06-21.06, 27.06-28.06 i 4.07-5.07 2015r., w godzinach: sobota (10:00-18:00), 

niedziela (10:00-16:00).. 

1.2. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następującą: 

 Galeria – Galeria Wnętrz AMC w Toruniu przy ul. Lelewela 33 

 Architekt wnętrz – osoba fizyczna świadcząca bezpłatne Porady w ramach 

Akcji, będąca pracownikiem, zleceniobiorcą lub współpracownikiem firmy 

Design Inside z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 99 

 Porada – udzielona przez specjalistów architektury wnętrz, w czasie 

nieprzekraczającym 1 godziny zegarowej, ustna lub pisemna konsultacja 

lub informacja w zakresie: układu funkcjonalnego w pomieszczeniach, 

doboru kolorystyki i struktur ścian, doboru dekoracji i elementów 

wykończenia ścian, doboru elementów wyposażenia wnętrza w 

zaplanowanej dla klienta stylistyce, szkiców brył wewnętrznych, 

podstawowej pomoc w zakresie doboru oświetlenia  

 Usługa – świadczenie dodatkowe i odpłatne, wykraczające poza bezpłatną 

poradę, polegające na wykonaniu projektu lub wizualizacji pomieszczeń 

obejmujące: dekoracje ścienne, obrazy, balustrady podświetlane, obiekty 

wykonane ze szkła, płyt pvc i aluminium, kompleksowe realizacje 

wykończenia wraz z autorskim nadzorem, których wykonanie może 

nastąpić tylko po wcześniejszym bezpośrednim ustaleniu warunków 

pomiędzy Klientem, architektem wnętrz 

 Klient – osoba fizyczna lub grupa razem przybyłych dwóch osób 

fizycznych, konsumentów o pełnej zdolności do czynności prawnych, która 

korzysta z porady architekta wnętrz 

 Organizator – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arpol Rafał Predenkiewicz 

z siedzibą w Toruniu przy ul. Lelewela 33, organizator akcji „Bezpłatne 

porady architektów wnętrz”) 

1.3. Klient decydując się na skorzystanie z Porady składa w momencie jej 

rozpoczęcia oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego 

Regulaminu. 

1.4. Klient korzystający z porady ma prawo do zachowania anonimowości. 

Jednakże w przypadku podania danych osobowych, będą one zbierane i 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 



danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dla celów 

przeprowadzenia Akcji jak również zgodnie ze złożonymi oświadczeniami. 

Administratorem danych jest Organizator. Klientom przysługuje prawo dostępu 

do treści ich danych oraz ich poprawiania. 

1.5. Udzielane porady są zależne od woli Klienta i oparte na materiałach i 

towarach dostępnych w Galerii. Architekt udzielający porady nie ocenia Klienta, w 

swoich działaniach podaje jedynie istniejące możliwości i trendy w aranżacji 

wnętrza.  

 

2. Procedura udzielenia porady 

2.1. Klient, który chce dobrowolnie skorzystać z porady, powinien się stawić w 

Galerii w miejscu gdzie znajduje się specjalnie oznaczone stoisko architekta, w 

dniach 20.06-21.06, 27.06-28.06 i 4.07-5.07 2015r., w godzinach:  

sobota (10:00-18:00), niedziela (10:00-16:00). 

2.2. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na Poradę o konkretnej 

godzinie pod numerem telefonu (56)645 48 48 

W tym samym czasie może korzystać z porady jeden Klient u jednego architekta. 

2.3. Klient może informacyjnie przynieść ze sobą plany pomieszczeń z wymiarami, 

zdjęcia, które związane są z zakresem merytorycznym akcji.  

2.4. Porada odbywa się przy wyznaczonym stoisku i może przenieść się na teren 

Galerii w celu bezpośredniego zapoznania się z dostępnym asortymentem. 

2.5. Po przekroczeniu czasu lub zakresu porady, Klient zostanie każdorazowo 

poinformowany przez architekta o tym fakcie. Architekt zobowiązany jest 

odmówić dalszych konsultacji lub informacji po przekroczeniu czasu lub zakresu 

Porady. 

2.6. Klient dobrowolnie może odstąpić od porady w każdym czasie oraz skorzystać 

z usługi po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu warunków usługi z 

architektem.  

2.7. Po zakończeniu porady Klient może zachować szkic sporządzony odręcznie 

przez architekta. 

2.8. Ten sam Klient może skorzystać z porady tylko jeden raz w trakcie trwania 

całej akcji. Architekt może odmówić udzielenia Porady Klientowi, który korzystał 

już z Porady innego Architekta w ramach Akcji. 

2.9. W przypadku gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec 

Architekta, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

w szczególności gdy zachowuje się w sposób powszechnie uznany za obelżywy, 

Organizator lub Architekt może odmówić takiemu Klientowi udzielenia porady 

oraz usunąć Klienta z terenu Galerii. 

2.10. Usługa może odbyć się także poza Galerią. 

 

3. Postanowienia końcowe 



3.1. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Galerii 

(www.galeriawnętrzamc.pl) oraz na stoisku architekta w okresie obowiązywania 

akcji. 

3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego 

Regulaminu, które wymagają formy pisemnej i podlegają opublikowaniu na 

stronie internetowej Galerii (www.galeriawnetrzamc.pl) oraz na stoisku 

architekta. 

3.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa. 

 

http://www.galeriawnętrzamc.pl/
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