
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZBIERAJ 
NAKLEJKI I KUPUJ WYJĄTKOWE PRODUKTY Z 

LINII BALTIC GALICJA Z RABATEM 50%” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Józef Bzowski Nasz Polski Detal, 

z siedzibą w Stróży, 32-431 Stróża 516, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji 

Działalności i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP: 681-000-02-07 , Regon: 

350639515. 

2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą 

„Zbieraj naklejki i kupuj wyjątkowe produkty z linii Baltic Galicja z rabatem 50%” na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Akcji Promocyjnej. 

4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych punktach sprzedaży.  

5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2009 

roku o grach hazardowych. 

6. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepie od 1.03.2023 r. do 18.05.2023 r. lub do 

wyczerpania zapasów. 

§2  

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 



1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub 

całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”). 

Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział 

w Akcji Promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela prawnego, 

który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego 

postanowienia. 

2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. 

3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się 

z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje. 

§ 3  

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup przez Uczestnika dowolnych 

towarów bez względu na ich rodzaj i markę o łącznej wartości co najmniej 20 

złotych w czasie trwania programu w punkcie (sklepie) biorącym udział 

w promocji.  

2. Za każde wydane 20 zł Uczestnikowi przysługuje 1 punkt. Za wielokrotność 

kwoty 20 zł Uczestnikowi przysługuje odpowiednio większa liczba punktów (2 

punkty za wydane 40 zł, 3 punkty za wydane 60 zł, itd.). Punkty przyznawane 

są na podstawie jednego (danego) paragonu Uczestnika. Zakupy z kilku 

paragonów nie sumują się. 

3. Punkty wydawane są Uczestnikowi w formie naklejek, które należy przyklejać 

na ulotce promocyjnej. Po uzbieraniu wymaganej ilości 5 naklejek Uczestnik 

przedstawia ulotkę przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem 

promocyjnym. 

4. Wypełniona ulotka promocyjna jest podstawą do dokonania przez Uczestnika 

(osobę okazującą ulotkę) zakupu wybranego produktu w cenie promocyjnej wg 

oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. 

5. Punkty wydawane będą w kasach sklepów do 18.05.2023 roku. 



§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, 

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania 

z Akcji Promocyjnej. 

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacja może zostać 

złożona w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: agata.kostruch@sklepy-

pokusa.pl. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji dostępny jest na https: www.sklepy-pokusa.pl. 

2. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad promocji 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin jak i Akcja Promocyjna podlegają prawu polskiemu i wyłącznej 

jurysdykcji powszechnych sądów polskich. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie 

informacyjny. 

 


