REGULAMIN PROMOCJI
„Kup 6 szt. Góralek i odbierz piórnik”

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kup 6 szt.
Góralek i odbierz piórnik” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest I.D.C. Polonia S.A., z siedzibą przy ul. Bartnickiej 35, 30-444 Libertów,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Wydział XI KRS pod numerem 0000052456, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 zł,
w całości opłacony (dalej „Organizator”).
3. Promocja trwa od dnia 01.08.2019r. do dnia 30.09.2019r. (dalej „Czas Trwania Promocji”) lub do
wyczerpania puli nagród w Promocji.
4. Nagrodami w Promocji jest 40.000 sztuk Piórników Góralki.
5. Promocją objęte są poniższe produkty pod marką Góralki (dalej „Produkty Góralki”),
dystrybuowane przez I.D.C. Polonia S.A.:
a) wafelki Góralki Oryginał mleczne 50 g
b) wafelki Góralki Oryginał z czekoladą 50 g
c) wafelki Góralki Oryginał orzechowe 50 g
d) wafelki Góralki Oryginał nugatowe 50 g
e) wafelki Góralki Oryginał kokosowe50 g
e) wafelki Góralki Oryginał krem cytrynowy 50 g
f) wafelki Góralki Nagie smak wanilii 42 g
g) wafelki Góralki Nagie extra kakaowe 42 g
h) wafelki Góralki Nagie z arachidami 42 g
i) ciastka Góralki Ciacho smak maślany 38 g
j) ciastka Góralki Ciacho smak kakaowy 38 g
6. Promocja prowadzona jest w wybranych sklepach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w których w będą umieszczone Piórniki Góralki oraz Produkty Góralki.
7. Warunki udziału w Promocji:
a) Każdy Uczestnik Promocji ma prawo odebrać nagrodę w zamian za jednorazowy zakup minimum
sześciu dowolnych Produktów Góralki.
b) Nagrodę odbiera się za okazaniem paragonu w sklepie, gdzie odbywa się Promocja i w którym
dokonany został zakup Produktów Góralki. Dany sklep organizuje odbiór nagród stosownie do
warunków lokalowych, tj. z ekspozytora lub z punktu obsługi klienta.

c) Jednorazowy zakup minimum sześciu sztuk Produktów Góralki, wymienionych w pkt. 5
Regulaminu, upoważnia Uczestnika do odbioru jednej nagrody.
d) W promocji nie mogą brać udziału pracownicy I.D.C. Polonia S.A.
8. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji i wielokrotnie odbierać nagrody, jednakże
każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Promocji zawarte w Regulaminie, w szczególności
przedłożyć dowód zakupu (paragon) Produktów, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, czyli:
- Każdy jednorazowy zakup minimum sześciu sztuk Produktów Góralki uprawnia do odbioru
jednej nagrody
- Każdy jednorazowy zakup minimum dwunastu sztuk Produktów Góralki uprawnia do odbioru
dwóch nagród
- każdy jednorazowy zakup minimum osiemnastu sztuk Produktów Góralki uprawnia do odbioru
trzech nagród.
9. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania zamiast nagrody ekwiwalentu
pieniężnego, ani wymiana na inny produkt.
10. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie w formie listu
poleconego na adres Organizatora Promocji z dopiskiem „„Kup 6 szt. Góralek i odbierz piórnik””.
Reklamacje można składać w Czasie Trwania Promocji oraz do 14 dni roboczych od jej zakończenia.
Decyduje data stempla pocztowego.
11. Reklamacje rozpatruje Organizator. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika
Promocji w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
12. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest loterią promocyjną
ani audiotekstową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540).
13. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w
sklepach w których odbywa się Promocja oraz na stronie www.wafelkigoralki.pl
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

