REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „UPOLUJ GADŻETY”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Upoluj gadżety”, zwanej dalej „Promocją”, jest
Stowarzyszenie „Czemy By Nie” zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja wydarzenia pn.: VII Podlaski Piknik Militarny „Misja
Wschód”, zwanego dalej „Piknikiem”
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 16 czerwca 2017 roku do 18 czerwca
2017 roku, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 NAGRODY
1. W Promocji zostaną przyznanych łącznie 43 nagrody (dalej: „Pula Nagród) w
postaci gadżetów reklamowych Pikniku, o wartości jednostkowej 5 złotych brutto
(dalej: „Nagrody”).
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, biorących udział w VII Podlaskim
Pikniku Militarnym „Misja Wschód”.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w
czasie trwania Promocji:
1. Odebrać w kasie tankodromu mapę terenu Pikniku
2. Nanieść na swoją mapę pięć punktów konkursowych, na podstawie ogólnej
mapy dostępnej w kasie
3. Zrobić zdjęcie na każdym z zaznaczonych punktów i opublikować je na
swoim profilu na Instagramie z hasztagiem: #misjawschod2017
4. Zgłosić się do Biura Pikniku po odbiór gadżetu
5. Zdjęcia nie mogą być obraźliwe, eksponować nagości
6. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie
Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
7. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia
8. Wydawanie Nagród w Biurze Pikniku odbywać się będzie przez cały czas trwania
Promocji
9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez
pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia
do Promocji.
10. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród
§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy
winni zgłaszać na piśmie w Biurze Pikniku

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 Biurze Pikniku, w którym 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.

