REGULAMIN PROMOCJI
„PRZY ZAKUPIE 6 WORKÓW KLEJU DO GLAZURY
POWER ŻEL LUB EXTREME ŻEL KOSZULKA GRATIS”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Przy zakupie 6 worków kleju do glazury POWER ŻEL lub EXTREME
ŻEL Koszulka gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest SKAŁA TYCHY sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Tychach,
przy ul. Towarowej 23, NIP: 6462912052 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promowanie klejów żelowych do glazury POWR ŻEL oraz EXTREME ŻEL marki
„SKAŁA” w opakowaniach o pojemności 25kg.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
4. W promocji może brać udział każda osoba ﬁzyczna.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 NAGRODY
1. Nagrodą w promocji jest koszulka ze znakiem SKAŁA TYCHY w losowo wybranym rozmiarze (M-XXXL).
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób
ﬁzycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
A. Zakupić w Punkcie Sprzedaży minimum 6 Produktów Promocyjnych,
B. Okazać Produkty Promocyjne oraz paragon ﬁskalny świadczący o ich zakupie Punkcie Sprzedaży w punkcie obsługi klienta znajdującym się w Punkcie Sprzedaży.
C. Zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na dokonanie stosownej adnotacji na paragonie
ﬁskalnym, uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie paragonu ﬁskalnego w ramach Promocji,
D. Odebrać Nagrodę w punkcie obsługi klienta, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów
Promocyjnych.
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej
„Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym
na każde zgłoszenie musi przypadać paragon potwierdzający zakup minimum 6 Produktów Promocyjnych
w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji.
7. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi
klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
8. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród przypadającej na określony Punkt Sprzedaży.
W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do nagrody decydować będzie
pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
9. Punkt Sprzedaży, w którym Pula Nagród zostanie wyczerpana, zostaje wyłączony z Promocji.
10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
11. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się
w nim punkcie obsługi klienta.
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§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w Punktach Sprzedaży.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na
adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone
przed sądem powszechnym.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane
są nagrody w Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie
bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
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