
 
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ  

DLA POTRZEB AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ „GRILL ZA ZAKUPY" 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Promocji jest Gabriela Woronko prowadząca działalność pod nazwą In Touch Gabriela 

Woronko z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112, działającą na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon 200860618, zwana dalej 

,,Organizatorem” 

2. Promocja będzie prowadzony w elektromarkecie Ledor  w Myszyńcu przy ul. Sienkiewicza 25 (zwanej dalej 

Sklepem). 

3. Promocja odbędzie się  jednorazowo. 

4. Promocja odbywa się w dniu 3.04.2016r. w godzinach 10.00-14.00. 

5. Promocja obsługiwana jest przez Organizatora. 

6. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

7. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane przez In Touch Gabriela Woronko z 

siedzibą w Suwałkach, przy ul. Wawrzyńca Gałaja 112, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8442111143, Regon 200860618 dla celów organizacji Promocji i 

wydania premii za sprzedaż. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania. 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocjijest: 

a. Wykonanie zakupów w sklepie Ledor w dniu 3.04.2016r. na kwotę min. 15 zł.  

b. Zgłoszenie się z paragonem w dniu 3.04.2016 w godzinach 10.00-14.00. 

c. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i stanie zdrowia. 

1. Podanie danych osobowych niezbędnych do wydania przedmiotu sprzedaży premiowanej. 

2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w promocji 

określone w niniejszym Regulaminie w § 2 pkt. 1-3. 

3. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą brać udziału w promocji. 

4. W promocji nie mogąbrać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, podmioty mające podpisane 

umowy i świadczące usługi w siedzibie Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane 

w przeprowadzenie promocji. Z udziału w promocji wyłączeni też są pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy 

dzieł, członkowie zarządu i wszelkie inne podmioty mające podpisane umowy i świadczące usługi na rzecz 

firmy Ledor Market Sp. z o.o. 

5. Jedna osoba może  wziąć udział w Promocji tylko jeden raz  i otrzymać jeden upominek. 

6. Paragon potwierdzający zakup może być wykorzystany tylko raz, po odbiorze nagrody osoba uprawniona w 

Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej oznacza paragon. Oznaczony paragon uniemożliwia ponowne odebranie 

nagrody 

7. Zarejestrowanie paragonu polega na zaparafowaniu paragonu w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej przez 

osobę do tego uprawnioną. 

8. Uczestnik promocji pokwituje odbiór nagrody składając własnoręczny podpis na protokole konkursu. 



 
9. W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika promocji, Przedstawiciel Organizatora może poprosić o 

okazanie dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika pod warunkiem nie wydania przedmiotu sprzedaży 

premiowanej. 

10. Promocja nie łączy się z Konkursami przeprowadzanymi w dniu 3.04.2016r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie 

sklepu Ledor.  

11. Paragon wykorzystany w Promocji nie może zostać użyty w innych Konkursach przeprowadzanych w dniu 

3.04.2016r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie sklepu Ledor.  

12. Towary zakupione na paragonach biorących udział w promocji nie podlegają zwrotowi.  

§3 

NAGRODY 

1. Za zakupy dokonany zgodnie z niniejszym regulaminem przysługuje przedmiot sprzedaży premiowanej. 

2. Organizator przygotował przedmioty sprzedaży premiowanej w postaci dań z grilla – porcja kiełbaski z kromką 

chleba.  

3. Ilość upominków jest ograniczona i wynosi  100 sztuk. W przypadku wyczerpania puli upominków promocja 

zostanie zakończona.  

4. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu upominku (pieniężnego, 

rzeczowego). 

§ 4 

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ i OSOBY NAGRODZONE 

1. Zgłoszenia będą weryfikowane przez przedstawicieli Organizatora w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej w 

sklepie Ledor. 

2. Czas wydawania upominków określony jest od godz. 10.00 do 14.00 dnia 03.04.2016r., po jego upływie 

przedmiot sprzedaży premiowanej nie będzie wydawany.  

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że Uczestnik nie dokonał zakupów zgodnie z zasadami określonymi w § 2 

zgłoszenie nie będzie uwzględniane przy przyznawaniu nagród. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody  przez Uczestnika  z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora za ewentualne skutki zdrowotne spowodowane podczas 

spożycia przedmiotu sprzedaży premiowanej.  

3. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem. 

4. Regulamin promocji dostępny jest w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej. 

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Promocji uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia 10 

listopada 2014 r.. (decyduje data stempla pocztowego) do biura organizatora In Touch Gabriela Woronko, 

Warszawa (01-949) przy ul. Kasprowicza 90/46 z dopiskiem „Akcja premiowana Ledor”. 

6. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 10 dni roboczych na podstawie niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres 

podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

7. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich 

roszczeń przed sądem powszechnym. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez 

właściwy Sąd powszechny. 


