REGULAMIN PROMOCJI
„Zakupy z rabatem”
(dalej: „Regulamin”)
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą: „Zakupy z
rabatem” zwana dalej „Promocją”.

2.

Organizatorem Promocji jest Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy Piotr PANIEC
z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Górna 16 pok. Nr. 9 i ul. Warszawska 3 NIP:863-11431-21 Regon 015688944. Zwany dalej: „Organizatorem”.

3.

Miejscem realizacji Promocji są:
a) znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej to jest: Biuro - Otwock ul. Górna 16
bud A piętro II pok. Nr. 9 oraz Sklep BHP i P.poż. - Otwock ul. Warszawska 3.

4.

Informacja o Promocji wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie
www.bhp-nike.com.pl a także w siedzibie Organizatora przy ul. Górna 16, 05-400 Otwock i ul.
Warszawska 3 05-400 Otwock.

5.

Promocja trwa od dnia 01.04, 2013 roku do odwołania.

6.

Celem Promocji jest sprzedaż towarów oraz świadczonych usług po cenach promocyjnych
uwzględniających rabaty zgodnie z promocja na talonach.
II.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.

W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna.

2.

W promocji mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy
działające na podstawie przepisów prawa handlowego.

3.

W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów
zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie promocji, a także członkowie najbliższych
rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: Rodziców, rodziców
zastępczych, rodziców małżonków, dzieci własne oraz dzieci przysposobione,

4.

Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących
powyższego zastrzeżenia.

5.

Uczestnik promocji jest zobowiązany do okazania talony rabatowego a po dokonaniu zakupu
lub złożeniu zamówienia przekazanie talonu u organizatorowi promocji.

6.

W ramach Promocji „zakup z rabatem” można łączyć zakup towarów i usług z zachowaniem
praw do rabatu. W tym celu należy w pierwszym punkcie do którego uczestnik promocji się
udał w celu skorzystania z rabatu zgłosić taka chęć.

7.

Uczestnik promocji, który wyraża chęć łączenia promocji otrzyma do wypełnienia
kwestionariusz, który będzie uprawniał go do dalszej promocji /łączenia promocji/.
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III.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Promocji, muszą być złożone na piśmie w terminie
do 7 dni od dokonania zakupu lub skorzystania z usług promocyjnych.
2. Reklamacje należy składać w siedzibie firmy ul. Górna 16 bud. A pok. Nr. 9 05-400 Otwock
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
4. Reklamacje rozpatruje organizator
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
6. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłanie listem poleconym na adres
podany w reklamacji.
7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym zgodnie z przepisami prawa.
8. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację na podstawie niniejszego Regulaminu.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników składających reklamację jest Organizator
Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy Piotr PANIEC.
10. Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem reklamacyjnym jest dobrowolne, lecz
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik przekazujący dane ma prawo do wglądu do
danych oraz żądania ich skorygowania.
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.

2.

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli prawa i obowiązki Organizatora i
Uczestników w sposób odmienny regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany te
obowiązują od dnia zamieszczenia ich w Regulaminie.

4.

Uczestnikiem promocji nazywa się każdego posiadacza talonu rabatowego.

5.

Przystąpienie do promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego
z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte
w niniejszym Regulaminie.

Regulamin zatwierdził
Właściciel
Dyrektor Generalny
Piotr Robert PANIEC
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