
REGULAMIN KONKURSU (dalej "Regulamin") 
Regulamin Konkursu Mikołajkowego 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu mikołajkowego („Konkurs”) jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie       

02-486, Al. Jerozolimskie 176, NIP 1132646403, BDO 000116937, REGON 140796039, Sąd Rejonowy dla M. 

ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000271999, wysokość kapitału zakładowego: 

1 500 000,00 PLN 2. „Promocja” przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących 

konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik 

Konkursu”).   

2. Fundatorem nagrody rzeczowej w „Konkursie” wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest AB FOTO Sp. z o.o.   

3. Fundatorem nagrody pieniężnej przeznaczonej na zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

fizycznych (zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) jest    

AB FOTO Sp. z o.o.  

4. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem „Konkursu”.  

5. „Konkurs” nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.). „Regulamin 

„Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.). 

6. Udział w „Konkursie” oznacza wyrażenie przez „Uczestnika Konkursu” zgody na postanowienia 

„Regulaminu” oraz akceptację opisanych w „Regulaminie” zasad „Konkursu”. Biorąc udział w „Konkursie” 

„Uczestnik Konkursu” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

„Konkursie”.  

7. „Konkurs” jest ogłaszany, organizowany i prowadzony na portalu społecznościowym www.facebook.com 

(dalej także: „Facebook”) na profilu pod adresem https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ (dalej także: 

„Profil”), stronie www.abfoto.pl oraz w salonach, których lista stanowi Załącznik nr.1 do niniejszego 

„Regulaminu”. 

8. „Konkurs” nie jest sponsorowany, czy współadministrowany przez portal Facebook. Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za „Konkurs”. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące „Konkursu” lub jego organizacji 

winny być kierowane bezpośrednio do „Organizatora Konkursu”. 

§ 2 TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. „Konkurs” rozpoczyna się 22 listopada 2019 roku opublikowaniem postu, o którym mowa w § 4.1. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 grudnia 2019 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną 

ogłoszone 6 grudnia 2019 roku. 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU  

1. „Uczestnikiem Konkursu” może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  która zapoznała się z niniejszym „Regulaminem” i go zaakceptowała, rozwiązała „Zadanie 

Konkursowe” w czasie trwania „Konkursu”, spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie, wyraziła 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Konkursu”.   

2. W „Konkursie” nie mogą ̨ brać udziału pracownicy „Organizatora Konkursu” oraz inne osoby 

współpracujące przy organizacji „Konkursu”, jak również ̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice 

małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  
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3. Uczestnictwo w „Konkursie” jest dobrowolne.    

4. „Uczestnikowi Konkursu” nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w „Konkursie”. 

§ 4 ZASADY KONKURSU  

1. Aby wziąć udział w „Konkursie” należy w wiadomości prywatnej na fanpage „Organizatora Konkursu” lub 
mailowej wysłanej na adres konkurs@abfoto.pl zamieścić autorską odpowiedź na zadanie konkursowe:  
 
„Wybierz produkt będący w sprzedaży AB FOTO (Lista salonów - patrz: Załącznik nr.1) lub w sklepie 
internetowym abfoto.pl i napisz List do Św. Mikołaja uzasadniając dlaczego właśnie ten produkt chciałbyś/-
łabyś otrzymać od Mikołaja.” („Zadanie Konkursowe”).  
 
2. Prawidłowym rozwiązaniem „Zadania Konkursowego” jest zamieszczenie odpowiedzi w wiadomości 

prywatnej na fanpage „Organizatora Konkursu” lub wysłanie odpowiedzi mailem na adres 

konkurs@abfoto.pl w formie autorskiego tekstu i/lub zdjęcia/kolażu zdjęć i/lub grafiki/rysunku i/lub 

animacji/wideo, przy czym powinno to nastąpić do godziny 23:59 dnia 5 grudnia 2019 r.  

3. Wykonanie „Zadania Konkursowego” zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie 

udziału w „Konkursie”.  

4. „Uczestnik Konkursu” może wziąć udział w „Konkursie” jednokrotnie i wykonać „Zadanie Konkursowe” 

tylko jeden raz. W przypadku wykonania „Zadania Konkursowego” więcej niż jeden raz „Organizator 

Konkursu” pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych „Zadań Konkursowych”.  

5. Uczestnictwo w „Konkursie” jest nieodpłatne.  

6. „Zadanie Konkursowe” musi być wyłącznie autorstwa „Uczestnika Konkursu” i nie może naruszać praw 

lub dóbr osobistych osób trzecich.  

7. „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Regulaminie”, a 
wykonując „Zadanie Konkursowe” potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w „Konkursie”, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, 
komentarze, zdjęcia, grafiki, rysunki, animacje, video zamieszczone w wykonaniu „Zadania Konkursowego” 
stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich 
praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także 
umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów 
reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw 
do wizerunków, a „Uczestnik Konkursu” jest uprawniony do przeniesienia na „Organizatora Konkursu” tych 
praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie „Konkursu” zgodnie z „Regulaminem”. 
 

8. W „Konkursie” nie będą brały udziału „Zadania Konkursowe”, które: a. naruszają obowiązujące przepisy 

prawa, w tym w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub 

nie są wyłącznego autorstwa „Uczestnika Konkursu”, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 

etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, 

propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,  b. zawierają dane osobowe, 

teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem 

www.facebook.com. 

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem „Konkursu” sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) 

powołana przez „Organizatora Konkursu”.  

10. Posiedzenie „Komisji”, na którym nastąpi wybór Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat”) odbędzie się 

dnia 6 grudnia 2019 roku. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie „Organizatora 

Konkursu”.  
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11. Kryterium wyboru zwycięskiego „Zadania Konkursowego” jest nieszablonowość w podejściu do tematu, 

walor artystyczny zgłoszenia konkursowego oraz inwencja twórcza autora. 

12. Wyniki „Konkursu” zostaną podane do publicznej wiadomości 6 grudnia 2019 roku poprzez ich 

ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ 

z podaniem imienia i nazwiska „Laureata”, bądź nicku, którym „Laureat” posługuje się na portalu Facebook. 

 

§ 5 NAGRODY  

1. W „Konkursie” zostaną przyznane: 

1 nagroda główna: voucher o wartości 2000 zł (dwa tysiące złotych) do wydania w salonie AB FOTO (Lista 

salonów – Załącznik nr.1) lub w sklepie internetowym www.abfoto.pl . 

3 nagrody wyróżnienia: 3 x voucher o wartości  1000 zł (tysiąc złotych) do wydania w salonie AB FOTO (Lista 

salonów – Załącznik nr.1) lub w sklepie internetowym www.abfoto.pl .. 

10 nagród o wartości 10 x voucher o wartości 500 zł (pięćset złotych) do wydania w salonie AB FOTO (Lista 

salonów – Załącznik nr.1) lub w sklepie internetowym www.abfoto.pl .. 

30 nagród pocieszenia: 30 x kupon na AB Fotoksiążkę o wartości 128 zł (sto dwadzieścia osiem złotych) do 

zrealizowania AB Fotoksiążki na www.abfoto.pl 

2. Wydany „Laureatowi” voucher jest imienny i zostanie niezwłocznie przesłany drogą elektroniczną po 

ogłoszeniu wyników „Konkursu”. Voucher umożliwia „Laureatowi” po jego okazaniu zapłatę ceny 

Produktów w  sklepie stacjonarnym AB FOTO lub na www.abfoto.pl (po wpisaniu kodu rabatowego), do 

wartości zapisanych na voucherze środków pieniężnych. Voucher nie jest kartą płatniczą ani innego rodzaju 

elektronicznym środkiem płatniczym, można go używać wyłącznie w sposób i w celu określonym w 

niniejszym „Regulaminie”. Voucher jest ważny przez 30 dni od dnia jego wysłania na skrzynkę prywatną 

„Laureata”.  

3. Nagroda w „Konkursie” podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 

 

4. „Laureat Konkursu” nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania „Nagrody” na osoby 

trzecie.  

5. „Nagroda” nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.  

6. „Laureat” jest zobowiązany do osobistego odbioru „Nagrody”. Warunkiem przekazania „Nagrody” 

„Laureatowi” jest przesłanie przez „Laureata” do „Organizatora Konkursu” drogą elektroniczną nie później 

niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników „Konkursu” w wiadomości prywatnej na profilu Facebook 

pod adresem: https://www.facebook.com/ABFOTOFAN/ adresu e-mail Laureata lub za pośrednictwem 

maila (na adres: konkurs@abfoto.pl), a następnie za pośrednictwem tego adresu e-mail, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników „Konkursu” przesłanie niezbędnych danych do celów 

wysyłkowych i podatkowych.  

7. „Laureat” traci prawo do „Nagrody” w przypadku nieotrzymania przez „Organizatora Konkursu” 

informacji, o których mowa w § 5 pkt 5 powyżej lub nieprzestrzegania warunków „Regulaminu”. W każdym 

z wymienionych przypadków „Organizator Konkursu” powiadamia „Laureata” o fakcie utraty prawa do 

„Nagrody” poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu www.facebook.com. W przypadku 

utraty przez „Laureata” prawa do „Nagrody”, przechodzi ona na rzecz „Organizatora Konkursu”.   

8. „Organizator Konkursu” informuje, iż przekazanie „Nagrody” jest uzależnione od poprawnego podpisania 

protokołu przekazania „Nagrody” w celach podatkowych. 
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§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  

1. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem „Zadania Konkursowego” i posiada do 

niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do „Zadania 

Konkursowego”,  c) „Zadanie Konkursowe” nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 

90, poz. 613 j.t.), d) „Zadanie Konkursowe” nie narusza żadnych praw ochronnych  

w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności 

przemysłowej, e) „Zadanie Konkursowe” nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych 

osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić „Organizatora Konkursu” na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania „Zadania Konkursowego”.  

2. „Uczestnik Konkursu” oświadcza, że wykonanie „Zadania Konkursowego” jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień „Regulaminu” bez konieczności składania dodatkowych odrębnych oświadczeń i jest 

równoznaczne ze złożeniem przez „Uczestnika Konkursu” oświadczenia i zobowiązania w następującym 

zakresie: (i) „Zadanie Konkursowe” jest indywidualną twórczością „Uczestnika Konkursu”, (ii) „Uczestnik 

Konkursu” dysponuje wszelkimi prawami do „Zadania Konkursowego” i nie jest ono ograniczone ani 

obciążone prawami na rzecz osób trzecich, (iii) „Uczestnik Konkursu” wyraża „Organizatorowi Konkursu” 

zgodę na rozpowszechnianie „Zadania Konkursowego” do celów związanych z „Konkursem”, (iv) 

wykorzystanie przez „Organizatora” „Zadania Konkursowego” zgodnie z postanowieniami „Regulaminu” nie 

naruszy praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich lub innych praw, (vi) „Uczestnik” akceptuje i 

wyraża zgodę na wykorzystanie „Zadania Konkursowego” i wyraża zgodę m. in. na opublikowanie „Zadania 

Konkursowego” na Profilu, a także wyraża zgodę na wykorzystanie „Zadania Konkursowego” do 

ewentualnych innych potrzeb „Organizatora Konkursu”, w tym potrzeb reklamowych lub marketingowych 

w dowolnych mediach. 

3. „Uczestnik Konkursu” zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem wykorzystania 

„Zadania Konkursowego”. 

4. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie „Zadania Konkursowego” na 

portalach społecznościowych „Organizatora Konkursu”, na Profilu oraz ewentualnie stronach 

internetowych „Organizatora Konkursu”. 

5. „Uczestnik Konkursu” wyraża zgodę na wykonanie relacji fotograficznej z przekazania nagrody i 

udostępnienia materiału zdjęciowego do celów marketingowych marki. 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu „Konkursu” „Uczestnicy Konkursu” powinni 

zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego.   

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty 

ich otrzymania.   

§ 8 DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych „Uczestników Konkursu” jest „Organizator Konkursu”. 

Przetwarzanie danych osobowych „Uczestników Konkursu” odbywa się na zasadach przewidzianych 

obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu” dostępną w okresie 

trwania „Konkursu” na stronie https://abfoto.pl/polityka-prywatnosci/.  

2. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” przetwarzane są przez „Organizatora Konkursu” w celu 

przeprowadzenia „Konkursu”, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków „Organizatora Konkursu” 

wynikających z „Regulaminu” np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach 

prawnych zgodnie z polityką prywatności „Organizatora Konkursu”, o której mowa w § 8 ust. 1.  
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3. „Organizator Konkursu” niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z 

organizacją „Konkursu” przetwarzane są: 

a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, 
rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków 
wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów 
podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są 
lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
„Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące 
i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych 
osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane 
osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych 
roszczeń wynikających z „Konkursu”, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr 
telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie 
Nagrody, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w „Konkursie”; 

b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych 
osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz „Organizator Konkursu”, platforma społecznościowa www.facebook.com, 
podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla 
przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji 
Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie 
obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres 
e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w „Konkursie”, datę zgłoszenia w 
„Konkursie”, (v) „Uczestnik Konkursu” nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych. 

4. Dane osobowe „Uczestników Konkursu” podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do 
udziału w „Konkursie”, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe 
„Uczestników Konkursu” są niezwłocznie usuwane po zakończeniu „Konkursu”, w tym wydaniu Nagród 
i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna 
podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa oraz gdy, „Uczestnik Konkursu” w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. „Uczestnikom Konkursu” 
przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane 
dotyczą należy skontaktować się z „Organizatorem Konkursu”: AB FOTO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 
02-486 Warszawa, mail: konkurs@abfoto.pl. 

 

§ 9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 roku.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.abfoto.pl, w zakładce Regulaminy Promocji.      

3. Poprzez akceptację niniejszego „Regulaminu” „Uczestnik Konkursu” zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w „Konkursie”. „Uczestnik Konkursu”, który nie spełni warunków określonych    

w   niniejszym „Regulaminie”  traci prawo do  otrzymania Nagrody. 

http://www.facebook.com/
http://www.abfoto.pl/


4. Naruszenie przez „Uczestników Konkursu” któregokolwiek z postanowień niniejszego „Regulaminu”,  

a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie 

obowiązującego prawa w związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie,  upoważnia  „Organizatora  Konkursu” 

do wyłączenia „Uczestnika Konkursu” z „Konkursu”. 

 

Załącznik nr 1 – Lista Salonów „Organizatora Konkursu”  

BB1_BB  _X25   9.00-21.00 Galeria Sfera ul. Mostowa 2, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33/484 22 51  kom. 665-353-

381,  bb1@abfoto.pl BI1_Ć  _X22   9.00-21.00 Alfa Białystok ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, tel. 85/ 

741-82-58  kom. 509-665-355, bi1@abfoto.pl BI2 Zielone Wzgórza ul. Wrocławska 20, 15-644 Białystok, 

bi2@abfoto.pl BY4_X33  9.00-21.00 Zielone Arkady Al. Wojska Polskiego 1,  85-171 Bydgoszcz Tel. 52/342-

78-34  kom. 665-353-307, by4@abfoto.pl GD2 _C  _X03  9.00-21.00 Galeria Madison ul. Rajska 10, 80-850 

Gdańsk tel. 58/ 690-80-20 kom. 665-353-328, gd2@abfoto.pl KA1 10.00-22.00 Silesia City Center ul. 

Chorzowska 107, 40-101 Katowice tel. 509 665 260, ka1@abfoto.pl KI1_H _X23  10.00-21.00 Galeria Korona 

Kielce ul. Warszawska 26, 25-317 Kielce tel. 41/ 201-31-83 kom. 509  665 220 ,ki1@abfoto.pl KR4 _ T  _X19  

10.00-21.00 Bonarka City Center ul. Kamińskiego 11, 30-644 Kraków tel. 12/ 298-67-03 kom. 665-353-301, 

kr4@abfoto.pl LO1 _ W  _X21  10.00-22.00 CH Manufaktura ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, Tel. 42/ 630-20-

38 kom. 665-353-310, lo1@abfoto.pl LU2  9.00-21.00 VIVO! Lublin Al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin, kom. 

665-353-321, lu2@abfoto.pl ON2 _ OA  _X31  9.00-21.00 Galeria Aura  Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 

10-576 Olsztyn tel. 89/ 542-43-40 kom. 665-353-329, on2@abfoto.pl PN4_PP_X35 10.00-22.00 Posnania ul. 

Pleszewska 1, 61-136 Poznań tel. 61/ 646-31-76 kom. 518-307-196, pn4@abfoto.pl RZ1 _ U  _X20  10.00-

21.00 Millenium Hall  al. Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów tel. 17/ 770 -04-20 kom. 665-353-302, 

rz1@abfoto.pl    SZ1_ SZ_4.3.1    X27  9.00-21.00 Centrum Handlowe  Galaxy Al. Wyzwolenia 18, 70-554 

Szczecin tel. 91/ 311- 55- 85 kom. 509 665 948,  sz1@abfoto.pl TO3 _J  _X10  9.00-21.00 Galeria Handlowa 

Bielawy ul. Olsztyńska 8, 87-100  Toruń tel. 56/ 662-53-50 kom. 665-353-324, to3@abfoto.pl 

TO4_TK_Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 87-100 Toruń, to4@abfoto.pl WA3 

10.00-22.00 Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-943 Warszawa tel. 518 306 846, 

wa3@abfoto.pl  WA4 _M  _X13  10.00-22.00 Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa tel. 22/ 

541-36-14 kom. 665-353-313, wa4@abfoto.pl WA5 _ N  _X14  10.00-21.00 CH Promenada ul. Ostrobramska 

75c, 04-175 Warszawa tel. 22/ 611-38-29 kom. 665-353-314, wa5@abfoto.pl WA6 Atrium Targówek, ul. 

Głębocka 15, Warszawa, kom. 509 665 285, wa6@abfoto.pl; 10.00-23.00 Westfield Arkadia al .Jana Pawła II 

82, 00-175 Warszawa tel. 509 665 304 wa7@abfoto.pl; WR3 _ P  _X16  9.00-21.00 Galeria Magnolia ul. 

Legnicka 58, 54-204 Wrocław tel. 71/ 338-53-82  kom. 665-353-320,  wr3@abfoto.pl  WR4 _ S  _X18  9.00-

21.00  Pasaż Grunwaldzki ul. Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław  tel. 71/ 324-11-53 kom. 665-353-308, 

wr4@abfoto.pl 

 


