
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Egipt Skamol 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej  (zwany dalej  „Regulaminem”)  określa  zasady

promocji organizowanej pod nazwą „Egipt Skamol 2019” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Wyłącznym organizatorem Promocji  jest  PROWENT Białystok  Sp.  Jawna  (zwana  dalej

„Organizatorem”),  z  siedzibą  w Białostoczku 17,  15-592 Białystok,  wpisana  do rejestru
przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku,  XII  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000147824,  REGON
050696103, NIP 966-151-64-49; e-mail: biuro.bialystok@prowent.com.

3. Promocja będzie trwać od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.
4. Promocja skierowana jest do przedsiębiorców – klientów  PROWENT Białystok (zwanych

dalej „Uczestnikami”).
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej  Promocji  i  zawiera stosowne reguły

postępowania, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.
6. Wzięcie udziału w Promocji rozumiane jest jako spełnienie wszystkich wymogów udziału w

Promocji  określonych w niniejszym Regulaminie i  jest  równoznaczne z  akceptacją  jego
postanowień.

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik

zależy  od  przypadku  w rozumieniu  art.  2  ustawy z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach
hazardowych.

§ 2. Zasady promocji
1. Warunkiem udziału w Promocji jest zakupienie w czasie jej trwania na fakturę, która ma być

opłacona, produktu lub produktów firmy Skamol w następujących wolumenach:
a) w minimum łącznej kwocie zakupów netto 40 000 zł, co uprawnia do otrzymania nagrody
przez 1 osobę;
b)  w  minimum  łącznej  kwocie  zakupów  netto  80 000  zł,  co  uprawnia  do  otrzymania
nagrody przez 2 osoby;
c)  w  przypadku  dokonania  zakupów  netto  w  łącznej  kwocie  pomiędzy  wolumenem
określonym w § 2. ust. 1 pkt a), a wolumenem określonym w § 2. ust. 1 pkt b), albo też
powyżej wolumenu określonego w § 2. ust. 1  pkt b), Organizator może przyznać nagrodę
kolejnej osobie z dopłatą Uczestnika; kwotę dopłaty określi Organizator.

2. Nagrodą za  udział  w Promocji,  po spełnieniu  określonych w umowie  warunków,  jest  4
dniowy wyjazd do Egiptu, w terminie wskazanym przez Organizatora w okresie od dnia
01.12.2018 – 30.04.2019 r.

3. O ostatecznym terminie wyjazdu Organizator powiadomi Uczestnika odrębnie.

§ 3. Zasady przyznawania oraz sposób wydawania nagród w Promocji
1. Organizator  po  zgłoszeniu  przez  Uczestnika  akcesu  na  wyjazd  stanowiący  nagrodę  w

Promocji  oraz  pozytywnym  zweryfikowaniu  spełnienia  przez  Uczestnika  warunków
Promocji zrealizuje zamówienie na zakup nagrody w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2
Regulaminu.  Faktura  zakupu  zostanie  dostarczona  na  koszt  Organizatora  przesyłką
kurierską, adresowaną na Uczestnika, za potwierdzeniem odbioru i pobraniem kwoty 1 zł
netto + 23% VAT.
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2. Uczestnikowi nie przysługuje wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Uczestnicy, pod rygorem utraty otrzymanej nagrody nie mogą dokonać zwrotu towarów,

których zakup udokumentowany był  na dowodzie zakupu,  na podstawie którego zostali
dopuszczeni do udziału w Promocji. 

4. Nie można przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie  lub łączyć  ich z prawami do
uzyskania nagrody innych uczestników.

§ 4. Tryb postepowania reklamacyjnego
1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Promocji, w szczególności za pomocą e-maila

na  adres:  biuro.bialystok@prowent.com.  Odpowiedź  w  sprawie  reklamacji  Organizator
przekaże w sposób odpowiadający użytemu przez Uczestnika środkowi komunikacji.

§ 5. Polityka prywatności
1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  uczestnictwem  w

Promocji  jest  Organizator.  Dane  osobowe Uczestników  (imię,  nazwisko,  nazwa  i  adres
firmy oraz stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) będą przetwarzane wyłącznie w
celu  realizacji  Promocji  i  nie  są  udostępniane  osobom  trzecim.  Dane  osobowe  sa
przechowywane w systemie informatycznym Organizatora i są chronione zgodnie z ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922 z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma w każdym czasie zapewniony
dostęp  do  swoich  danych  osobowych  i  może  zażądać  ich  niezwłocznego  poprawienia,
uzupełnienia,  bądź  usunięcia,  w  szczególności  za  pomocą  e-maila  na  adres:
biuro.bialystok@prowent.com.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.prowent-bialystok.com oraz  w

siedzibie Organizatora.
2. Organizator  zastrzega  sobie  podczas  trwania  programu  prawo  do  zmiany  nagrody  na

nagrodę o ekwiwalentnej wartości oraz określenia ostatecznego terminu wyjazdu.
3.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. 
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