REGULAMIN PROMOCJI „KOSZULKA”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „KOSZULKA” zwanym dalej (“Promocją”), jest Karol Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Strzakłach 55, adres: Strzakły 55,
Międzyrzec Podlaski 21-560, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd
Rejonowy w Lublin-Wschód W Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy krajowego
rejestru sądowego., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5372624840, numer REGON:
061510475 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Czas trwania Promocji: od dnia 15.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r. („Okres Obowiązywania”).
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na następującej stronie
internetowej marki KAROL: www.zpm-karol.pl
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych), który w sklepie dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej lub kilku transakcjach
zakupu Produktu i/lub Produktów (zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu) oraz wyrazi chęć udziału w
Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepach zlokalizowanych na
terytorium Polski lub poza jej granicami w sklepach (Wabar & Rofood).
3. Promocja dotyczy produktów:
Kiełbasa biała parzona specjał
Kiełbasa śląska
Frankfurterki
Kiełbaski KOKO
(zwane w Regulaminie łącznie „Produktami” lub każde z osobna „Produktem” (w zależności od
kontekstu).
4. W Okresie Obowiązywania Uczestnikowi Promocji za każde zakupienie czterech Produktów
przysługuje prawo do otrzymania Koszulki po wcześniejszym przesłaniu w formie zdjęcia dowodu
zakupu tych Produktów oraz naklejki „Promocja”, która znajduje się na Produkcie pod podany adres
email: konkurs@zpm-karol.pl lub na profilu firmowym Facebooka: /miesoodmistrza.
5. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu/ów zakupionego/ych w Okresie
Obowiązywania, dzięki któremu/ym Uczestnik otrzymał Koszulkę (np. gdy Uczestnik Promocji
skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w
której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu,
Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru odstąpić od
umowy także w zakresie Koszulki/ek, której/ych nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie
dzięki dokonaniu zakupu Produktu/ów zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu. Powyższe nie dotyczy
sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego
towaru.
6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ODBIORU KOSZULKI
1. O przyznaniu Koszulki decyduje nadesłanie poprawnego i wyraźnego zdjęcia dowodu zakupu
czterech Produktów oraz naklejki „Promocja”.
2. Informację o otrzymaniu Koszulki, Uczestnicy dostają w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, a
następnie są proszeni o podanie następujących danych:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Koszulki jest przesłanie w ciągu 48 godzin od otrzymania
potwierdzającej wiadomości od Firmy Karol powyższych danych.
3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 2 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
Koszulki.
4. Przyznane w Promocji Koszulki zostaną wysłane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 2. do wyczerpania zapasów.
5. O przyznaniu Koszulki decyduje kolejność zgłoszeń otrzymanych na email konkurs@zpm-karol.pl
lub na www.facebook.com/miesoodmistrza/
6. Uczestnicy biorący udział w Promocji poza granicami RP w sklepach Wabar & Rofood akceptują
odbiór koszulki w miejscu zakupu naszych produktów. Sklepy Wabar & Rofood biorący udział w akcji
– zobowiązane jest do przekazania koszulek Klientom.
7. Gratisem w Promocji jest Koszulka, dostępna w ilości 1000 sztuka. Wartość gratisów wynosi
15000zł.
8. Koszulki zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres
wskazany przez Uczestnika.
9. Przyznane Koszulki nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.
2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest
zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień
Regulaminu.
3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub
w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to

postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i
usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy
oraz są nadal wiążące i wykonalne
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.06.2020 r.

