REGULAMIN PROMOCJI „CIĘTE KODY TO NAGRODY”
1. Promocja pod nazwą „CIĘTE KODY TO NAGRODY” („Promocja”) organizowana jest przez
przedsiębiorcę KAZIMIERZ BUKOWIEC ŻMIĄCKA SUSZARNIA, z siedzibą pod adresem: Żmiąca bn,
34-603 Ujanowice, NIP 7372083411 („Organizator”).
2. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się wydać nagrodę:

− kubek z logo o wartości nie większej niż 200 zł, każdej osobie, która spełni następujące
warunki:
a) kupi 20 opakowań produktu o nazwie Cięty Janek, dystrybuowanego przez Organizatora,
b) wytnie z opakowań i prześle 20 oryginalnych kodów kreskowych na adres:
ŻMIĄCKA SUSZARNIA
ŻMIĄCA 14
34-603 UJANOWICE

− koszulkę z logo o wartości nie większej niż 200 zł, osobie, która spełni następujące warunki:
a) kupi 50 opakowań produktu o nazwie Cięty Janek, dystrybuowanego przez Organizatora,
b) wytnie z opakowań i prześle 50 oryginalnych kodów kreskowych na adres:
ŻMIĄCKA SUSZARNIA
ŻMIĄCA 14
34-603 UJANOWICE

3. Koszt wysyłki kodów kreskowych do Organizatora obciąża uczestnika promocji.
4. Koszt wysyłki nagrody obciąża Organizatora.

5. Nagroda będzie wysyłana przesyłką pocztową na adres nadawcy podany na przesyłce
zawierającej kody kreskowe, chyba że do przesyłki zostanie dołączone oświadczenie uczestnika
promocji wskazujące inny adres. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
uczestnika promocji nieprawidłowego adresu.
6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie jest
obowiązany do wysyłki nagród na terytorium innych państw.

7. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pocztą elektroniczną - zmiackasuszarnia@gmail.com

8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji telefonicznie, pocztą
elektroniczną lub korespondencyjnie na adres podany w pkt 2 lit. b. Każda reklamacja zostanie
niezwłocznie rozpatrzona przez Organizatora.
9. Promocja trwa od dnia ogłoszenia niniejszego Regulaminu do dnia 31 grudnia 2016. Wysłanie
kodów po dniu zakończenia promocji nie zobowiązuje Organizatora do wydania nagrody. O
prawie do nagrody rozstrzyga data wysyłki kodów.
10. Wysyłając kody pocztowe, uczestnik Promocji akceptuje niniejszy Regulamin.

11. Biorąc udział w promocji, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych adresowych w
celu wysyłki nagrody. Dane uczestnika nie będą przetwarzane przez Organizatora w żaden inny
sposób i nie zostaną zachowane w żadnej bazie danych osobowych.
12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

