
 

 

Gliwice, 27 sierpnia 2020 r. 

POWRÓT DO SZKOŁY Z CH FORUM GLIWICE 

400 NAGRÓD I GRA LUZ BUS OD CH FORUM 

Pora pakować się do szkoły i na stronę forumgliwice.online, na której czekają pierwsza klasa nagro-

dy: lunchboxy śniadaniowe, piórniki z wyposażeniem oraz karty podarunkowe o wartości  50 lub 100 

zł. Poza tym, że startuje szkoła, rusza też gra Luz Bus, w której gracze przez miesiąc wcielać się będą 

w rolę kierowcy szkolnego autobusu. Kto dowiezie do celu najwięcej dzieciaków, ten zgarnie 500 zł. 

AKCJA BACK TO SCHOOL 

Jeszcze przed pierwszym szkolnym dzwonkiem można wejść na stronę forumgliwice.online i od 29 

sierpnia do 1 września rejestrować paragony za zakupy w CH FORUM (20 zł to wymagana kwota na 

jednym paragonie). Po rejestracji wybierać nagrody, do których odbioru uprawnia wydanie określo-

nych kwot: 50 zł (lunchbox), 100 zł (piórnik), 150 zł (karta o wartości 50 zł) oraz 250 zł (karta o wartości 

100 zł). 

Rejestracja paragonów jest łatwa, jak dodawanie 2+2! Pomaga w niej wbudowany w aplikację mecha-

nizm do rozpoznawania treści paragonu (OCR) na podstawie jego zdjęcia. Po uzbieraniu odpowiedniej 

kwoty z  paragonów wystarczy kliknąć „Odbieram nagrodę”, aby ją zarezerwować. Po odbiór nagrody 

należy zgłaszać się do Punktu informacyjnego CH FORUM (parter). 

Na stronie na bieżąco można śledzić dostępność poszczególnych nagród, a także dowiedzieć się, ile pa-

ragonów trzeba zarejestrować, aby je odebrać. 

GRAJ W LUZ BUS I WYSIĄDŹ Z 500 ZŁ 

Gra Luz Bus jest dostępna pod adresem forumgliwice.online. Ta strona to nowość CH FORUM. W tej 

grze gracz steruje autobusem szkolnym, a jego zadanie polega na dowiezieniu w określonym czasie  

(5 minut) jak największej liczby dzieci do szkoły i omijaniu przeszkód, w tym policji. Gra połączona jest  

z konkursem, w którym do wygrania są nagrody za osiągnięcie najlepszych pozycji w rankingu, w tym 

nagroda główna: 500 zł w formie karty podarunkowej CH FORUM. 

Gra będzie dostępna przez miesiąc, w okresie 29 sierpnia – 30 września. Jednakże wyniki wliczające się 

do konkursu rejestrowane będą dopiero od godz. 9:00 w dniu 1 września – jest to formalny start kon-

kursu. Więcej na stronie forumgliwice.online. 

 

 



 

 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 m kw., położone w ścisłym centrum Gliwic.  
W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi 
komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. 

Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym 
m.in.: C&A, CCC, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  SuperPharm. 
Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, 
TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks 
w Gliwicach. Ofertę gastronomiczną, m.in. w strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze i stylistyce, tworzy 
12 najemców reprezentujących kuchnie całego świata. W centrum pod nazwą Biblioforum działa  także jedyna w 
swoim rodzaju filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych w Euro-
pie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 


