REGULAMIN PROMOCJI (SPRZEDAŻY PREMIOWEJ) “WEŹ ŁYK MOTYWACJI”
W SKLEPACH LIDL
PODSTAWOWE ZASADY
A. Promocja „Weź łyk motywacji” w sklepach LIDL polega na tym, że przy jednorazowym
zakupie w LIDL minimum trzech zgrzewek wody marki NAŁĘCZOWIANKA (dalej: Produkty
promocyjne – zał. nr 1) można zarejestrować paragon fiskalny , który uprawnia do odbioru
nagrody – vouchera na 30-dniowy dostęp do treningów przygotowanych przez Ewę
Chodakowska i jej zespół na platformie www.beactivetv.pl.
B. Promocja trwa od 22 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r. Każdego dnia trwania Promocji
wydawanych jest 1.000 voucherów, a cała pula voucherów w Promocji wynosi 14.000
sztuk.
C. Aby móc odebrać voucher, należy zarejestrować numer paragonu fiskalnego na stronie
www.naleczowianka.pl. Na potrzeby Promocji należy również zachować paragon fiskalny
potwierdzający zakup minimum trzech zgrzewek Produktów promocyjnych w LIDL w
okresie trwania Promocji.
D. Promocję organizuje agencja Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań
(KRS 0000125373, NIP 7792183071, REGON: 634370884).
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
1.

UDZIAŁ W PROMOCJI

1.1.

Udział w Promocji może wziąć każda osoba fizyczna, która jest konsumentem – tzn. kupuje
produkty promocyjne na swoje prywatne potrzeby (dalej: Uczestnik).

1.2.

Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie jej trwania w dowolnym sklepie stacjonarnym sieci
LIDL w Polsce, kupić minimum trzy zgrzewki Produktów promocyjnych. Produkty promocyjne
muszą zostać zakupione jedną transakcją (tzn. jednorazowo, na jednym paragonie fiskalnym).

1.3.

Warunkiem uczestnictwa w Promocji i otrzymania swojej nagrody – vouchera jest rejestracja nr
paragonu fiskalnego stwierdzającego dokonanie zakupu Produktów promocyjnych na stronie
www.naleczowianka.pl. Numer paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać oznacza
numer znajdujący się w górnej części paragonu, nad listą produktów i na wysokości daty
wystawienia paragonu. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego
paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu. Numer
paragonu fiskalnego musi być podany w identycznym formacie jak na paragonie fiskalnym
dokumentującym zakup Produktów promocyjnych (wraz z literami jeżeli takie pojawią się w ciągu
znaków).
Jeden paragon fiskalny to jedno zgłoszenie w promocji. Na podstawie jednego paragonu można
otrzymać jedną nagrodę. Jeden uczestnik może otrzymać nagrodę tylko jeden raz dziennie w
czasie całej promocji.

1.4.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego
zakup Produktów promocyjnych zgodnie z pkt 1.2. Regulaminu (dalej: Paragon). Na prośbę
Organizatora Uczestnik może zostać zobowiązany do przesłania skanu Paragonu za
pośrednictwem wiadomości e-mail, lub też do przesłania oryginału Paragonu na adres
Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem „Weź łyk
motywacji”.
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2.

NAGRODA

2.1.

Nagrodami w Promocji są vouchery na 30-dniowy dostęp do treningów przygotowanych przez
Ewę Chodakowską i jej zespół na platformie www.beactivetv.pl. W Promocji przygotowano do
rozdania razem 14.000 (słownie: czternaście tysięcy) voucherów o wartości jednostkowej 24,99
PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 99/100), po 1.000 (słownie: jeden tysiąc) do
odebrania każdego dnia (dalej: Nagrody). Vouchery należy zarejestrować na stronie
www.beactivetv.pl najpóźniej do dnia 4 marca 2018 r. Niewydane vouchery nie kumulują się w
kolejnych dniach.

2.2.

Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

3.

ODBIÓR NAGRODY (VOUCHERA)

3.1.

Nagrody (vouchery) można odbierać poprzez zarejestrowanie paragonu fiskalnego na stronie
internetowej www.naleczowianka.pl w czasie trwania Promocji.

3.2.

W celu otrzymania Nagrody Uczestnik musi wejść na stronę internetową www.naleczowianka.pl
oraz prawidłowo wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy podając prawdziwe dane (dalej:
Zgłoszenie). W Zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail, nr paragonu fiskalnego oraz
kod pocztowy lokalizacji Sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktów promocyjnych.
Po podaniu danych należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego
treści, a następnie kliknąć przycisk „Wyślij Zgłoszenie”. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Zgłoszenia
przez Organizatora, na podany zgodnie z powyższym adres e-mail zostanie wysłana Nagroda. Po
weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 72h Organizator wyśle voucher na podany adres e-mail.

3.3.

Nagrody wydawane są do wyczerpania się ich puli przeznaczonej na każdy dzień Promocji
(słownie: 1.000 sztuk). O liczbie dostępnych jeszcze w danym dniu Promocji Nagród, a także o ich
wyczerpaniu w danym dniu Promocji informuje licznik dostępny na stronie internetowej
www.naleczowianka.pl.

3.4.

Nagrody będą wydawane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, a ich liczba nie będzie
bieżąco uzupełniana, z zastrzeżeniem pkt 6.6. Regulaminu (zmiana Regulaminu).

3.5.

W celu określenia, które Zgłoszenie wpłynęło do Organizatora wcześniej przyjmuje się datę
i dokładną godzinę zapisania Zgłoszenia na serwerze teleinformatycznym Organizatora.

3.6.

Uczestnik, który zgłosił się po wyczerpaniu puli Nagród dostępnych do wydania w danym dniu
Promocji nie zachowuje roszczenia o wydanie Nagrody za ten dzień, natomiast może zgłosić swój
paragon w kolejnym dniu Promocji, o ile taki nastąpi.

3.7.

Każdy paragon fiskalny może zostać wykorzystany w Promocji tylko jeden raz. W razie próby
ponownego zgłoszenia w Promocji tego samego numeru paragonu fiskalnego, Zgłoszenie
zawierające taki numer podlega automatycznemu odrzuceniu.

3.8.

Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Promocji może korzystać wyłącznie z jednego
adresu e-mail. Z jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres
e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail, który podano po raz pierwszy
razem z imieniem i nazwiskiem danego Uczestnika. Każdy adres e-mail traktowany jest jako
odrębny Uczestnik.

3.9.

Zakazane jest generowanie Zgłoszeń w sposób inny niż osobiste wypełnienie formularza
zgłoszeniowego przez Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą
zakazanych sposobów i wykluczenia Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

4.

REKLAMACJE

4.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 15 marca 2018 r.,
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a za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień jej doręczenia Organizatorowi. Reklamacje złożone
po 15 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.
4.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru,
na adres Organizatora (ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Weź łyk
motywacji”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja
powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, numer telefonu
komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia
reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
dostarczenia reklamacji Organizatorowi.

4.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym w szczególności
w celu wysyłania Nagród.

5.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nestle Waters Polska Spółka Akcyjna, ul.
Domaniewska 32, 02-671 Warszawa. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest
warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania Nagrody.

6.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Promocja – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora
w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Promocja nie jest grą losową, zakładem
wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.2.

Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.3.

W Promocji nie mogą uczestniczyć: pracownicy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia)
Organizatora i Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie rodziny
wszystkich ww. osób. Pod pojęciem członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Promocji nie
mogą uczestniczyć również pracownicy Sklepów (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia).

6.4.

Oryginał Paragonu jest potwierdzeniem zakupu Produktów promocyjnych, jeżeli spełnia
następujące warunki:
6.4.1. jest prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest
podrobiony lub sfałszowany;
6.4.2. nie jest uszkodzony – tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów fiskalnych;
6.4.3. na liście zakupów na Paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył
Produktów promocyjnych, bądź też na Paragonie widnieje adnotacja punktu sprzedaży
detalicznej pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów promocyjnych.

6.5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
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Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie puli Nagród
przewidzianych do wydania w Promocji.
6.6.

Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

6.7.

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.

6.8.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną
Organizatorowi na adres, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny jest również na
stronie internetowej Promocji www.naleczowianka.pl. W sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6.9.

Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej
3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale
zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 7792183071, REGON: 634370884 (zwana
w Regulaminie: Organizatorem).

Załącznik nr 1_ lista produktów promocyjnych

Lp.

Nazwa produktu

Rodzaj

Pojemność

1.

Nałęczowianka

Niegazowana

0,5 l

2.

Nałęczowianka

Niegazowana

1l

3.

Nałęczowianka

Niegazowana

1,5 l

4.

Nałęczowianka

Delikatnie Gazowana

1,5 l

Załącznik nr 2_numer paragonu – wizualizacja

SKLEP
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto
NIP 1234567890
2017-09-29

nr. wydr. 123456

PARAGON FISKALNY
Produkt promocyjny
1 szt* pln
Sprzed. opod. PTU A
Kwota A 23,00%
Podatek PTU

SUMA PLN

10,00

10,00A
10,00
2,30
2,30

10,00

000000
14:19
76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7
BAE 1234567
Gotówka
20,00
Płatność
zapłacono gotówką
Reszta
10,00
Nr transakcji 6
71100
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