REGULAMIN PROMOCJI „ MISTRZOWSKA OFERTA ”
organizowanej przez:
Dobrowolscy Sp. z o.o. 39-308 Wadowice Górne 93 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w
Rzeszowie,
XII
Wydział
Gospodarczy
KRS
nr
0000053340,
NIP
817-18-82-229,
Regon
831222119,
wysokość kapitału zakładowego: 13 119 750,00,00 zł

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji pod nazwą „MISTRZOWSKA OFERTA” jest Dobrowolscy Sp. z o.o. z
siedzibą
w
Wadowicach
Górnych,
adres
siedziby:
39-308 Wadowice Górne 93 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy KRS nr 0000053340, NIP 817-18-82-229, Regon 831222119, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 13 119 750,00,00 zł (“Organizator”).
1.2. Promocja „MISTRZOWSKA OFERTA” organizowana jest (bez uszczerbku dla
postanowień pkt. 1.5 poniżej) w dniach od 11.06.2018 r. do 15.07.2018 r., („okres Promocji”)
na zasadach określonych poniżej, na terenie całej Polski (“Promocja”), przy czym dzień
11.06.2018 r. jest pierwszym dniem, a dzień 15.07.2018 r. jest ostatnim (z zastrzeżeniem
pkt. 1.5. wskazującym na wcześniejsze zakończenie z powodu wyczerpania puli
przewidzianych nagród) dniem możliwości wymiany promocyjnych etykiet na nagrody.
1.3. Produkty oferowane w Promocji przez Organizatora:
W Promocji oferowane są następujące oryginalne produkty Organizatora z oznaczeniem
promocyjnym,
o którym mowa w pkt. 1.4. poniżej:
KIEŁBASKI MISTRZOWSKIE BIAŁE
KIEŁBASKI MISTRZOWSKIE Z PIERSIĄ KURCZAKA
KIEŁBASA MISTRZOWSKA
KIEŁBASA MISTRZOWSKA PO ŚLĄSKU
PARÓWKI MISTRZOWSKIE
zwane dalej łącznie „produktami promocyjnymi”.
1.4. Oznaczenie produktów promocyjnych:
Na produktach promocyjnych, o których mowa w pkt. 1.3. powyżej, znajduje się etykieta (z
nazwą produktu), której wzór znajduje się w załączniku nr 1.
1.5. Sprzedaż produktów promocyjnych
Sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 11.06.2018 r. z zastrzeżeniem, że
wymiana promocyjnych etykiet, zgodnie z pkt. 3 i 4 Regulaminu, może zostać dokonana w
okresie od dnia 11.06.2018. r. do dnia 15.07.2018 r. lub do momentu wcześniejszego
wyczerpania puli poszczególnych nagród wskazanych w pkt. 3.1., 3.2., 3.3. Regulaminu.
1.6. Cel Promocji
Promocja jest organizowana w celu promocji wyrobów Organizatora, zwiększenia świadomości
marek Organizatora wśród konsumentów oraz zwiększenia dystrybucji produktów
oferowanych w Promocji.

1.7. Informacja o formie organizacyjnej Promocji
Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.).
2. ZASADY ORGANIZACYJNE PROMOCJI
2.1. Udostępnienie treści Regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona, przez cały okres Promocji, na stronie
internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Każdy uczestnik Promocji może
otrzymać, po przesłaniu pisemnej prośby do Organizatora, kopię Regulaminu.
2.2. Warunki uczestnictwa w Promocji.
Do uczestnictwa w Promocji upoważniona jest osoba, która dokona zakupu produktów
promocyjnych i zgromadzi etykiety promocyjne, o których mowa w pkt. 1.4. Regulaminu, w
liczbie upoważniającej do wymiany etykiet na wybraną nagrodę zgodnie z pkt. 3 Regulaminu,
a następnie wymieni, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 Regulaminu, zgromadzone etykiety
promocyjne na wybraną nagrodę w jednym ze sklepów, w którym dostępne są produkty
promocyjne i oznaczony został plakatami ( załącznik nr 2). Podmiotem odpowiedzialnym za
organizację, przebieg oraz wszelkie inne kwestie związane z Promocją pozostaje Organizator,
przy czym przewidziane w Regulaminie nagrody odbierane mogą być w sklepach, w którym
dostępne są produkty promocyjne i oznaczony został plakatami ( Załącznik nr 2) .
2.3. Uczestnicy Promocji.
Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych nabywających produkty promocyjne w
charakterze konsumenta, tj. w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub zawodową („Uczestnicy”).
2.4. Tylko autentycznie oznakowane etykietki uprawniają ich posiadacza do odbioru nagrody.
Etykiety sfałszowane lub nieodpowiadające, co do treści graficznej lub materiału/surowca
użytego do ich produkcji, wzorowi zdeponowanego u Organizatora (odpowiadającemu
wzorowi zamieszczonemu w Załączniku nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w pkt. 1.4
Regulaminu) lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym pracownikowi sklepu lub
przedstawicielowi Organizatora zweryfikowanie ich autentyczności są nieważne i nie
uprawniają ich posiadaczy do żadnej nagrody.
2.5 Promocja przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. NAGRODY
Nagrodami w Promocji, przyznawanymi na zasadach określonych poniżej, są:
FARTUCH Z AKCESORIAMI GRILLOWYMI
PIŁKA
KUBEK
Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
3.1. Nagrody w postaci Fartucha z akcesoriami grillowymi
Do odbioru nagrody w postaci Fartucha z akcesoriami grillowymi,
uprawniona jest osoba, która zgromadzi 45 etykietek promocyjnych.

3.2. Nagrody w postaci Piłki
Do nagrody w postaci Piłki uprawniona jest osoba, która zgromadzi 30 etykietek
promocyjnych.
3.3. Nagrody w postaci Kubka
Do nagrody w postaci Kubka, uprawniona jest osoba, która zgromadzi 15 etykietek
promocyjnych.
3.4. Zastrzeżenie rodzaju nagrody
Promocyjne etykiety nie podlegają
wymienionymi w pkt.3.1.-3.3 powyżej.
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3.5. Termin odbioru nagrody
Termin wymiany promocyjnych etykiet na nagrody rozpoczyna się w dniu 11.06.2018 r., a
upływa w dniu 15.07.2018 r. z zastrzeżeniem wcześniejszego zakończenia możliwości
dokonywania takiej wymiany na skutek wyczerpania puli poszczególnych nagród zgodnie z pkt
3.1-3.3 powyżej.
3.6. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszej Promocji,
zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 361 z późn. zm.).
4. SPOSÓB ODBIORU NAGRÓD
4.1. Informacje dotyczące Promocji, a także instrukcje sposobu odbioru nagród dostępne są
na stronie internetowej Organizatora: www.dobrowolscy.pl oraz na ulotkach ( załącznik nr 3) i
plakatach ( załącznik nr 2) dostępnych w sklepach, w których dostępne są produkty
promocyjne.
4.2. Odbiór nagrody w postaci FARTUCHA Z AKCESORIAMI GRILLOWYMI
Chcąc odebrać nagrodę opisaną w pkt. 3.1 Regulaminu, posiadacz 45 (słownie: czterdziestu
pięciu) etykiet promocyjnych powinien zgłosić się do jednego ze sklepów biorących udział w
Promocji i przekazać promocyjne etykiety osobie będącej pracownikiem danej placówki. Po
pozytywnej weryfikacji przez pracownika sklepu spełnienia przez Uczestnika warunków
Promocji, Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie, które upoważnia jego posiadacza w
terminie 7 dni do jego wymiany na przyznaną nagrodę. Podstawą przekazania nagrody jest
w/w pisemne potwierdzenie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru
nagrody. Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych osób, które wzięły udział w
konkursie i są uprawnione do odbioru nagrody – w razie zagubienia dokumentu
uprawniającego do odbioru nagrody, brak jest możliwości jej odebrania przez uczestnika
konkursu.
4.3. Odbiór nagrody w postaci PIŁKI
Chcąc odebrać nagrodę opisaną w pkt. 3.1 Regulaminu, posiadacz 30 (słownie: trzydziestu)
etykiet promocyjnych powinien zgłosić się do jednego ze sklepów biorących udział w Promocji
i przekazać promocyjne etykiety osobie będącej pracownikiem danej placówki. Po pozytywnej
weryfikacji przez pracownika sklepu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji,
Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie, które upoważnia jego posiadacza w terminie do
7 dni do jego wymiany na przyznaną nagrodę. Podstawą przekazania nagrody jest w/w
pisemne potwierdzenie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru nagrody.
Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych osób, które wzięły udział w konkursie i
są uprawnione do odbioru nagrody – w razie zagubienia dokumentu uprawniającego do
odbioru nagrody, brak jest możliwości jej odebrania przez uczestnika konkursu.

4.4. Odbiór nagrody w postaci KUBKA
Chcąc odebrać nagrodę opisaną w pkt. 3.1 Regulaminu, posiadacz 15 (słownie: piętnastu)
etykiet promocyjnych powinien zgłosić się do jednego ze sklepów biorących udział w Promocji
i przekazać promocyjne etykiety osobie będącej pracownikiem danej placówki. Po pozytywnej
weryfikacji przez pracownika sklepu spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji,
Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie ( załącznik nr 3), które upoważnia jego
posiadacza w terminie do 7 dni do jego wymiany na przyznaną nagrodę. Podstawą
przekazania nagrody jest w/w pisemne potwierdzenie, które jest jedynym dokumentem
uprawniającym do odbioru nagrody. Organizator nie gromadzi żadnych danych osobowych
osób, które wzięły udział w konkursie i są uprawnione do odbioru nagrody – w razie
zagubienia dokumentu uprawniającego do odbioru nagrody, brak jest możliwości jej
odebrania przez uczestnika konkursu.
4.5. Odbiór nagrody
Sklepy, w których możliwy jest odbiór nagród oznaczone zostały plakatami, których wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. REKLAMACJE
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w terminie do dnia
15.07.2018 r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data wpłynięcia do Organizatora).
Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, adresując do:
Dobrowolscy Sp. z o.o., 39-308 Wadowice Górne 93, „Reklamacja – MISTRZOWSKA
PROMOCJA”. Reklamacje nadesłane do Organizatora po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje i odpowiedzi
udziela Organizator w terminie 20 dni (zgodnie z datą stempla pocztowego) od dnia ich
otrzymania.
6. PRAWO WŁAŚCIWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.

Załącznik nr 1
WZÓR ETYKIETY PROMOCYJNEJ:

Załącznik nr 2
WZÓR PLAKATU:

Załącznik nr 3

