REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Punktomania
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Punktomania (dalej: „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest:
Paweł Wolański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ESKAL Paweł Wolański,
adres: ul. Leśna 9, 32-031 Mogilany, NIP: 6781743873, REGON: 351460907, dalej zwany
"Organizatorem", działający na zlecenie Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jesienna 3,
10-370 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego pod numerem KRS: 0000037732, NIP: 7390202056, REGON: 510523536
(dalej jako: „Indykpol”).
3. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach
detalicznych i dotyczy zakupu detalicznego Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt 13
regulaminu i dokonanego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej zgodnie z pkt 5
Regulaminu. Promocja jest prowadzony przez Organizatora za wiedzą i zgodą Indykpol.
4. Promocja trwa od dnia 5.11.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.
5. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 5.11.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.
6. Możliwość zgłoszenia udziału w Promocji istnieje wyłącznie w okresie od dnia 5.11.2018 r.
do dnia 8.02.2019 r.
7. Niniejszy Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 , poz. 471 ze zm.).
8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
Promocji na stronie www.akcjapunktomania.pl w okresie trwania Promocji oraz po jego
zakończeniu, do momentu rozpoznania wszystkich zgłoszonych przez Uczestników Promocji
we właściwym terminie reklamacji
9. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące
konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.
Dz.U. z 2017 , poz. 459 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny), które spełniają także pozostałe
warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności warunki określone w pkt 12.
Regulaminu, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt. 10. Regulaminu („Uczestnik Promocji”).
10. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Indykpol S.A., Eskal Paweł Wolański,
osoby uczestniczące w organizacji Promocji oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez
członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby znajdujące
się pod opieką lub kuratelą, jak również osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym.
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11. Adresem korespondencyjnym dla celu niniejszego Promocji, w tym w szczególności
adresem do zgłaszania reklamacji jest adres Organizatora Promocji: Eskal Paweł Wolański,
32-031 Mogilany, ul. Leśna 9.
ZASADY PROMOCJI
12. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy Promocji, określeni w pkt. 9. Regulaminu,
którzy w dniach od 5.11.2018 r. do 31.01.2019 r. spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) dokonają zakupu, produktu marki Indykpol spośród produktów objętych Promocją,
wymienionych w pkt. 13. Regulaminu,
b) dokonają prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji w rozumieniu pkt. 14. Regulaminu,
13. Produkty objęte Promocją, to następujące produkty marki Indykpol dystrybuowane w
Polsce przez Indykpol, które posiadają specjalne oznaczenia w postaci punktowanych
naklejek:
- Parówki Jedynki Samo dobro 200 g – karton – 3 pkt
- Parówki Samo dobro 500 g – sztuka – 2 pkt
- Pasztet Samo dobro 210 g – karton – 3 pkt
- Pasztet Samo dobro 1,2 kg – sztuka – 3 pkt.
- Indykpolki 180 g – karton – 1 pkt
- Indykpolki 800 gr – sztuka – 1 pkt
- Pieprzowa 1,6 kg – sztuka – 1 pkt
- Alba 1,6 kg – sztuka – 1 pkt
- Mięso z indyka na kotlety 500 g – sztuka – 2 pkt
- Filet pieczony Samo dobro z indyka 1 kg – sztuka – 3 pkt
14. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej
zawierającej zebraną odpowiednią ilość punktów w postaci naklejek konkursowych.
15. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji, jednakże każdorazowo
musi spełnić wszystkie warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, a w
szczególności każdorazowo dostarczyć kartę zgłoszenia z odpowiednią ilością zebranych
punktów. W przypadku braku miejsca na naklejki w katalogu konkursowym, pozostałą
zgromadzoną ilość naklejek można dostarczyć na dowolnej karcie lub pobrać dodatkową
kartę ze strony www.akcjapunktomania.pl
NAGRODY
16. Nagrodami w Promocji są:
Nagrody za 300 pkt do wyboru:
- ciśnieniomierz
- czajnik
Nagrody za 600 pkt do wyboru:
- blender
- żelazko
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- patelnia
Nagrody za 800 pkt:
- kuchenka mikrofalowa
Nagroda za 900 pkt do wyboru:
- noże w bloku
- odkurzacz
Nagroda za 1200 pkt
- Garnki
Nagroda za 2500 pkt
- Waga sklepowa
Nagroda za 3300 pkt.
- Krajalnica do wędlin
Nagroda za 4500 pkt.
- maszynka do mielenia
17. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową. Organizator
zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody opisanej w pkt. 16 powyżej na inną nagrodę o
podobnym charakterze i wartości, w przypadku gdy realizacja nagrody wskazanej w pkt. 16
powyżej stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora. Do przyczyn
wskazanych w zdaniu poprzednim nie zalicza się nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w
terminie określonym w niniejszym Regulaminie.
18. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po
uiszczeniu kwoty w wysokości równej 10% łącznej wartości nagrody na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych. Organizator jako płatnik podatku opłaci należny podatek
od nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.
19. Do odbioru nagrody wymagane jest:
- posiadanie oryginału Katalogu Promocji z Kartą Zgłoszeniową z odpowiednią ilością
Pieczątek Promocyjnych
- podanie danych identyfikacyjnych odbierającego nagrodę niezbędnych do wywiązania się z
obowiązków formalnych przez organizatora Promocji oraz złożenie podpisu na protokole
odbioru nagrody,
Dane osobowe uczestników Promocji są przetwarzane w celach: wykonania regulaminów, w
tym dokonania wyboru zwycięzców, przekazania nagród zwycięzcom, rozpoznania
reklamacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed
roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich.
- Podanie danych osobowych oraz złożenie powyższych oświadczeń ma charakter
dobrowolny, jednak dokonanie wszystkich tych czynności jest konieczne dla wzięcia udziału
w Promocji i rozpatrzenia zgłoszenia. Odbierający nagrodę ma obowiązek podania w
formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich
aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.
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20. W każdym przypadku nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przesyłką kurierską na adres
podany przez Zwycięzcę w Karcie Zgłoszeniowej, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia
otrzymania Karty Zgłoszeniowej i jej pozytywnej weryfikacji. Z chwilą wydania nagrody
podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, kurierskie lub przewozowe w celu jej
doręczenia Zwycięzcy Promocji, odpowiedzialność za nagrodę i jakość świadczonych usług
pocztowych lub kurierskich ponosi ten podmiot. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Promocji.
21. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
22. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), zebranych podczas
Promocji jest Organizator: Paweł Wolański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Eskal Paweł Wolański w Mogilanach przy ul. Leśnej 9, kod pocztowy 32-031, adres
zamieszkania: ul. Leśna 9, 32-031 Mogilany .
23. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych przez Organizatora, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.
Dane będą przetwarzane do celów związanych z realizacją Promocji . Dane osobowe mogą
być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów administratora danych, wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe zgromadzone
na potrzeby Promocji mogą być także przekazywane podmiotowi zlecającemu
przeprowadzenie Promocji , tj. Indykpol, do celów związanych z realizacją Promocji , a także
w celach marketingowych pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody w tym
zakresie. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w
Promocji . Organizator zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Promocji .
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
24. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej,
przesłanej listem poleconym do dnia 15.02.2019 r. na adres Organizatora Promocji : Eskal
Paweł Wolański, 32-031 Mogilany, ul. Leśna 9, z dopiskiem Promocja Indykpol. Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Promocji , jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
25. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (data
nadania).
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26. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję. Decyzja Komisji zostanie nadana listem
poleconym do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty
doręczenia Organizatorowi Promocji reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna.
27. Całkowita odpowiedzialność Organizatora Promocji za szkody majątkowe wobec
Uczestnika Promocji , któremu nagroda została przyznana w wyniku uznania reklamacji
złożonej przez tego Uczestnika Promocji, jest ograniczona do wartości nagrody przypadającej
dla danego Uczestnika Promocji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za organizację Promocji zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za przebieg Promocji , uiszczenie należnych
podatków, wydanie nagrody oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji Uczestników
Promocji .
29. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
30. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz
nie naruszy praw nabytych Uczestników Promocji . W szczególności Organizator zastrzega
sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Promocji lub zwiększenia puli nagród.
32. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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