REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Daszki z kartonika zbieraj i spinery odbieraj"
§1.
Organizator Akcji Promocyjnej
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą "Daszki z kartonika zbieraj i spinery odbieraj"
zwanej dalej Akcją Promocyjną jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin z siedzibą
w Woli Rębkowskiej, adres: ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie. XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000052678, NIP:
8260003442, Regon 000440650.
§2.
Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Akcją Promocyjną objęte są następujące produkty:
a. Mleko Garwolińskie 2% w kartonie 1l,
b. Mleko Garwolińskie 3,2% w kartonie 1l,
c. Maślanka Garwolińska w kartonie 1l,
d. Kefir Garwoliński w kartonie 1l,
zwane dalej Produktami Promocyjnymi.
§3.
Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
GARWOLIN z siedzibą w Garwolinie, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest łączne spełnienie przez uczestnika akcji –
w okresie od dnia 1 września 2017 roku, godzina 00:00:01 do dnia 31 października 2017 roku,
godzina 23:59:59 następujących wymagań:
a. ukończone 18 lat,
b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
c. wydrukowanie i prawidłowe, czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(formularz jest umieszczony na ulotkach informujących o Akcji Promocyjnej, jak
również
na
stronie
internetowej:
www.osmgarwolin.pl
oraz
na
www.facebook.com/OSM-Garwolin),
d. zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
e. nabycie co najmniej 20 dowolnych Produktów promocyjnych, wycięcie z nich opisanej
w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu części opakowania zwanej dalej
„daszkiem” i przesłanie ich wraz z formularzem zgłoszeniowym do Organizatora, na
adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, ul. Ogrodowa 17, 08-410 Wola
Rębkowska, z dopiskiem „spinner”.
§4.
Czas trwania Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 września 2017 roku o godzinie 00:00:01 i trwa do dnia
31 października 2017 roku, do godziny 23:59:59.
2. Przesyłka musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej do dnia 07.11.2017r
§5
Zasięg terytorialny Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Nagroda
1. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest spinner, opisany w załączniku numer 2 do niniejszego
regulaminu, zwany dalej Nagrodą.
§7
Zasady przyznawania nagród
1. Aby otrzymać Nagrodę przyznaną przez Organizatora uczestnik Akcji Promocyjnej powinien
spełnić wymagania, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
2. W przypadku nabycia wielokrotności 20 Produktów Promocyjnych, wycięcia z nich opisanej w
załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu części opakowania zwanej dalej „daszkiem” i
przesłania ich do Organizatora, uczestnik akcji otrzyma odpowiednią wielokrotność Nagród.
3. Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody nie może wymienić Nagrody na
równowartość w gotówce, ani zamienić jej na inną nagrodę.
§8
Miejsce i termin wydawania nagród
1. Nagroda zostanie przesłana uczestnikowi Akcji Promocyjnej pocztą na wskazany przez niego w
formularzu zgłoszeniowym adres.
2. Nagroda zostanie wysłana uczestnikowi Akcji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez
Organizatora prawidłowej liczby „daszków”.
3. W przypadku nie odebrania przez uczestnika Akcji Promocyjnej przesyłki z nagrodą
uczestnik traci prawo do nagrody.
§9
Odpowiedzialność organizatora
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie
informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez uczestnika akcji dane
adresowe.
§ 10
Odpowiedzialność podatkowa
1. Organizator działający, jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż Nagrody zostaną
wydane Zwycięzcom (każdej osobie, która otrzyma Nagrodę zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu)
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§ 11
Dane uczestników akcji
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, adres: ul.
Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska. Administrator danych osobowych przetwarza dane
osobowe uczestników akcji, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
Uczestnicy akcji mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe uczestników akcji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych, na podstawie zgód udzielonych przez uczestników akcji podczas
wypełniania formularza zgłoszeniowego.
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Akcji promocyjnej jest
dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia w niej udziału.
4. Dane osobowe uczestników, którzy wnieśli reklamacje będą przetwarzane przez Organizatora w
celach dowodowych przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

§ 12
Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje należy wysyłać drogą pocztową na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin, ul Ogrodowa 17, 08-410 Wola Rębkowska, nie później niż do 30 listopada 2017 roku.
2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Reklamacja musi zawierać: imię,
nazwisko, adres do korespondencji uczestnika akcji, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem
oraz podpis uczestnika akcji.
3. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących przyznawania nagród trwa 14 dni, włączając w to
zawiadomienie uczestnika akcji o wyniku reklamacji. po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego, uczestnikowi akcji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń
we właściwym sądzie powszechnym.
§ 13
Postanowienia końcowe
Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny na stronie internetowej: www.osmgarwolin.pl oraz
www.facebook.com/OSM-Garwolin

