REGULAMIN AKCJI
„WSPARCIE PO STARCIE”
§1

1. Organizatorem Akcji jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisana do

2.
3.
4.
5.

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000617320, NIP: 6762507232, REGON: 364424465 (dalej: „Organizator”).
Celem Akcji jest zebranie środków na cele statutowe Organizatora.
Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Akcja jest projektem charytatywnym, w którym nie są przewidziane nagrody oraz jakiekolwiek gratyfikacje dla Uczestników, za wyjątkiem zniżek
udzielanych na zasadach określonych w Zasadach Wsparcia.
Akcja realizowana jest we współpracy z Partnerami.
§2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu zdefiniowane niżej terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:
Akcja

akcja uregulowana niniejszym Regulaminem, prowadzona przez Organizatora pod nazwą: „Wsparcie po starcie”;

Komisja

trzyosobowa komisja powołana przez Organizatora, posiadająca uprawnienia określone w § 7 oraz § 8 ust. 4 Regulaminu;

Organizator

posiada znaczenia nadane mu w § 1 ust. 1 Regulaminu;

Partner

podmiot współpracujący z Organizatorem przy organizacji Akcji na podstawie odrębnej umowy, wymieniony na liście
partnerów w Zasadach Wsparcia;

Regulamin

niniejszy regulamin Akcji, określający podstawowe zasady, ramy czasowe i przedmiotowe Akcji;

Reklamacja

posiada znaczenie nadane mu w § 6 ust. 1 Regulaminu;

Strona Organizatora

strona internetowa Organizatora znajdująca się pod adresem: www.wsparciepostarcie.org;

Uczestnik

osoba spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, która przystąpił do Akcji zgodnie z postanowieniem §
5 ust. 1 Regulaminu;

Zasady Wsparcia

Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierający listę Partnerów, szczegółowe zasady obliczenia wysokości wsparcia
finansowego udzielanego przez Partnerów oraz produkty objęte Akcją;

§3
1. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Termin trwania jest uzależniony od Partnerów i został doprecyzowany w Załączniku nr 1 – Zasady Wsparcia;
3. W szczególnych przypadkach czas zakończenia Akcji może zostać zmieniony przez Organizatora.
§4
1. Udział w Akcji mogą wziąć:
1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
3) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

§5

1. Podmiot spełniający wymagania określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, przystępuje do udziału w akcji poprzez dokonanie zakupu od Partnera produktów
wymienionych w Zasadach Wsparcia.
2. Przystąpienie do Akcji zgodnie z ust. 1 oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
3. Za każdy produkt znajdujący się w Zasadach Wsparcia sprzedany w ramach Akcji, Partnerzy przekażą Organizatorowi wsparcie finansowe w
wysokości określonej zgodnie z Zasadami Wsparcia.
4. Wzięcie udziału w Akcji przez Uczestnika nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych lub niemajątkowych pod adresem Organizatora jak i Partnerów,
poza tymi, które zostały wyraźnie wskazane w Regulaminie.
§6

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik może skierować do Organizatora reklamację (dalej „Reklamacja”), w
2.
3.
4.
5.
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terminie 14 dni od wystąpienia przypadku naruszenia.
Reklamacja powinna zawierać wskazanie przepisu, który został naruszony, opis sytuacji, która w ocenie Uczestnika stanowiła naruszenie
Regulaminu oraz dane adresowe wnoszącego Reklamację.
Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Akcji.
Reklamacja może zostać wniesiona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail Organizatora: biuro@polandbusinessrun.pl. Reklamacje
składane w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzednim nie będą uwzględniane.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję, a osoba, która dokonała zgłoszenia poinformowana o sposobie rozpatrzenia Reklamacji oraz
podjętych przez Organizatora działaniach, w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji przez Organizatora.
Organizator podejmie odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu wskazanym w Reklamacji uwzględnionej przez Komisję.
§7

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji sprawować będzie trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora.
2. Komisja jest właściwa do rozpatrywania Reklamacji zgłoszonych zgodnie z § 6 Regulaminu.
3. Decyzje Komisji są ostateczne.
§8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania uaktualnionej wersji
2.
3.
4.
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Regulaminu.
Regulamin Akcji dostępny jest na Stronie Organizatora.
Niniejszy Regulamin w sposób wyczerpujący określa wszelkie kwestie związane z organizacją i przebiegiem Akcji.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. W razie pojawienia się wątpliwości, co do znaczenia postanowień
Regulaminu, ostateczna ich interpretacja należy do Komisji.
Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Załącznik:
Załącznik nr 1 – Zasady Wsparcia;

Regulamin akcji „Wsparcie po starcie”

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZASADY WSPARCIA;

Partner:

Czas trwania:

Rabat dla
Uczestnika:

Wysokość wsparcia w
odniesieniu do produktów
objętych Akcją:

Natura
Sp. z o.o.

Etap I: 18.057.06.2017r.

brak

10% wartości produktów

W Akcji biorą udział wszystkie Jedynie produkty zakupione
produkty marki Men Seyo oraz we wskazanych Etapach,
Intimelle.
Wsparcie
zostanie biorą udział w Konkursie
przekazane od ich sprzedaży w „Wsparcie po starcie – lubię
sieci Drogerii Natura wyłącznie we
pomagać”
wskazanych Etapach.

brak

1 zł od każdej sztuki,
maksymalnie 25 000 złotych

W Akcji biorą udział wszystkie Jedynie produkty zakupione
produkty marek: Fa, Schauma, we wskazanych Etapach,
Taft i Palette. Wsparcie zostanie biorą udział w Konkursie
przekazane od ich sprzedaży w „Wsparcie po starcie – lubię
sieci Drogerii Natura wyłącznie we
pomagać”
wskazanych Etapach.

10 złotych od każdej sztuki,
maksymalnie 20 000 złotych

W Akcji biorą udział wszystkie
rodzaje
okien
i
drzwi
zewnętrznych. Wsparcie zostanie
przekazane od ich sprzedaży we
wskazanym okresie.

brak

20% od każdego portfela lub paska, W akcji biorą udział wszystkie
maksymalnie 50 000 złotych
rodzaje portfeli i pasków. Wsparcie
zostanie przekazane od ich
sprzedaży we wskazanym okresie.

brak

Etap II: 3.0917.09.2017r.

Henkel
Polska

Etap I: 18.057.06.2017r.
Etap II: 3.0917.09.2017r.

Oknoplast
Sp. z o.o.

18.0517.09.2017r.

brak

Gino Rossi
S.A.

20.0830.09.2017r.

Brak

Zasady udzielenia wsparcia
finansowego dla Organizatora:
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Uwagi:

