
REGULAMIN PROMOCJI 

Zapisz się do newslettera 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1)„Organizator” - Paweł Suchocki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Paweł Suchocki I. Buzz 

Media II. Projekt Ambient”, przy al. Wilanowskiej 81 lok. 24, 02-765 Warszawa, NIP 586-21-35-290, REGON: 

220654731, 

2) „Promocja” - akcja prowadzona przez Organizatora, mająca na celu jego promocję i reklamę, 

3)„Okres trwania promocji” - okres od dnia 22.08.2017 roku do dnia 18.09.2017 roku lub do wyczerpania 

nagród. 

 

 

§ 2. 

Przebieg promocji i nagrody w promocji 

 

 

1. W promocji mogą wziąć udział osoby, które: 

      1) ukończyły 18 rok życia,  

      2) mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

      3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, 

      4) w okresie trwania promocji zapiszą się na listę mailingową prowadzoną przez Organizatora, wyrażając 

przy tym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. 

2. Uczestnikiem promocji jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępie powyższym. Do wzięcia udziału 

w promocji nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o 

których mowa w ust. 1, akceptuje niniejszy regulamin. 

3. Nagrodami w promocji są bransoletki Minty dot. w ilości 150 sztuk. 

4. Nagroda przysługuje co dziesiątemu uczestnikowi promocji, przy czym o wygranej decyduje kolejność 

zapisania się na listę mailngową prowadzona przez Organizatora. 

5. Lista laureatów nagrody zostanie przez Organizatora ogłoszona po zakończeniu okresu trwania promocji. 

6. Zwycięzcy promocji zobowiązani są podać Organizatorowi adres, na który zostanie przesłana nagroda - nie 

później niż wciągu 14 dni od dnia skontaktowania się z nimi przez Organizatora, pod rygorem odmowy 

wydania nagrody. Adres do wysyłki musi znajdować się na terytorium Polski. 

7. Wartość otrzymanej Nagrody jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). 

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków 

rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

 

§ 3 

Postępowanie reklamacyjne 

 

 



1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Organizatora 

świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik promocji jest uprawniony do złożenia 

Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: babyliss@buzzmedia.pl 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne. 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zmienia swoją decyzję.  


