REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ „KRAWCZYK ROZDAJE PREZENTY 2”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Krawczyk rozdaje prezenty”
1.2. Organizatorem akcji „Krawczyk rozdaje prezenty” jest Zakład Masarski "Krawczyk" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Mleczkowie, ul. Przemysłowa 7,
26-652 Zakrzew, KRS 0000591872, NIP: 7962970018, Regon: 36324581000000.
1.3.W akcji nie biorą udziały pracownicy sklepów wymienionych w punkcie 1.4.
Akcja skierowana jest do osób fizycznych. Za zakupy do których wystawiana jest FV VAT nie
przysługuje wydanie punktów.
1.4. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 22 sklepach firmowych ZM
KRAWCZYK z listy poniżej.

22. . Sklepów nr 10 Marki, ul. Piłsudskiego 1, pasaż handlowy w M1

DEFINICJE
Akcja – oznacza akcję „Krawczyk rozdaje prezenty”, której warunki i zasady określone zostały w
Regulaminie Akcji.
Karta Kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w Sklepach, na którym
gromadzone są Naklejki.
Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji.
Punkty – oznaczają Naklejki zbierane w ramach Akcji
Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „Krawczyk rozdaje prezenty”.
Sklep - oznacza stacjonarny sklep sieci „ZM KRAWCZYK” wymienione w punkcie 1.3 regulaminu
Nagroda– oznacza nagrodę w Akcji w formie:
Noża ZWIEGER- ilość nagród 100 szt, o wartości 75 zł sztuka.
Bawełniane fartuszki – ilość nagród 200 szt., o wartości 45 zł sztuka.
Zestaw ścierek kuchennych- ilość nagród 500 szt., o wartości 25zł sztuka.
Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
biorącą udział w Akcji.
Zakup – zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży o jednorazowej wartości co najmniej 25 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć zł brutto), objętej jednym paragonem fiskalnym.
Asortyment- produkty objęte promocyjnym Zakupem: Całość asortymentu w Sklepach ZM
KRAWCZYK z wyłączeniem papierosów, wyrobów papierosowych, alkoholu w tym również piwa oraz
półtusz wieprzowych.

2. CZAS TRWANIA AKCJI
2.1. Akcja trwa w okresie od 16.05.2022 r. do 30.06.2022 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania
zapasów nagród, z zastrzeżeniem, iż:
a) Punkty można zbierać lub przekazywać w okresie od 16.05.2022 r. do 30.06.2022 r.
b) Naklejki zgromadzone na Karcie można wykorzystywać w okresie od 16.05.2022 r. do 30.06.2022 r.
2.2. Informacja o wyczerpaniu zapasów Nagród w Akcji zostanie umieszczona w sklepach „ZM
KRAWCZYK”

3. ZASADY AKCJI
3.1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji.
3.2. Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji oraz że wyraża
zgodę na zasady określone w Regulaminie Akcji.
3.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów na zasadach określonych w Regulaminie
Akcji. Punkty można następnie wykorzystać w sposób opisany w pkt 4 Regulaminu Akcji.
3.4. Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci Naklejek do gromadzenia na Karcie
Kolekcjonerskiej. Naklejki wydawane przez kasjera w Sklepie. Uczestnik nakleja naklejki samodzielnie
na Karcie Kolekcjonerskiej.
3.5. Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Sklepie w czasie Akcji.
3.6. Z zastrzeżeniem pkt 3.7 oraz pkt 3.10 poniżej, Punkty przyznawane są w okresie od 16.05.2022 r.
do 30.06.2022 r.lub do wyczerpania Nagród według następujących zasad:
a) za każde 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych brutto) zapłacone przez Uczestnika w
Sklepie tytułem ceny Zakupu, Uczestnik otrzyma: jeden (1) Punkt=1 Naklejkę
3.7. Punkty przyznane zgodnie z postanowieniami pkt 3.6 lit. a) powyżej, ulegają dodatkowo
zwielokrotnieniu w zależności od wartości Zakupu w ten sposób, że za każde wydane 25 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć zł brutto) w Sklepie przez Uczestnika tytułem ceny Zakupu Uczestnik
otrzyma: a) kolejny jeden (1) Punkt=naklejkę lub jego odpowiednią wielokrotność
a) kwotę równą lub wyższą niż 25 zł, ale niższą niż 50 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Punkt;
b) kwotę równą lub wyższą niż 50 zł, ale niższą niż 75 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Punkty;
c) kwotę równą lub wyższą niż 75 zł, ale niższą niż 100 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Punkty;
itd.
3.8. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.10 oraz, kasjer w Sklepie bezpośrednio po dokonaniu Zakupu
wydaje Uczestnikom Punkty w postaci Naklejek zgodnie z Regulaminem Akcji.
Za każdy przyznany 1 (jeden) Punkt Uczestnik ma prawo do 1 (jednej) Naklejki.
3.9. W przypadku gdy, Uczestnik nie odbierze Naklejek bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, o ile nie
zajdą okoliczności wskazane w postanowieniu pkt 3.10 poniżej, Uczestnik traci prawo do Naklejek.
3.10. W przypadku niedostępności Naklejek na Sklepie Kasjer dopisuje na paragonie inf o „ braku
naklejek”. Na podstawie paragonu Klient ma prawo do odbioru naklejek w późniejszym terminie.
4. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
4.1. Uczestnik może wykorzystać Punkty wyłącznie w postaci zgromadzonych na Karcie
Kolekcjonerskiej Naklejek w następujący sposób:
15 Punktów- wymiana na zestaw ręczników kuchennych ( nagroda III stopnia) za opłatą 1 grosz
20 Punktów- wymiana na fartuch kuchenny ( nagroda II stopnia) za opłatą 1 grosz
30 Punktów – wymiana na nóż Zwieger ( nagroda I stopnia) za opłatą 1 grosz

4.2. W celu wykorzystania zebranych Punktów w sposób, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej,
Uczestnik musi w czasie trwania Akcji okazać i wydać kasjerowi w Sklepie Kartę Kolekcjonerską
zawierającą Naklejki w ilości odpowiadającej wymaganej liczbie Punktów oraz uiścić opłatę 1 gr.
4.3 W przypadku gdy, Karta Kolekcjonerska zawiera liczbę Naklejek przewyższającą liczbę Punktów
potrzebnych do wykorzystania w sposób określony w pkt 4.1 powyżej, Punkty stanowiące taką
nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Karty Kolekcjonerskiej przez kasjera w Sklepie i
wydania Nagrody.
4.4. Wydana przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana
wyłączne jeden raz i nie podlega zwrotowi. Na podstawie Naklejek zebranych na jednej Karcie
Kolekcjonerskiej można uzyskać wyłącznie jedną Nagrodę.
4.5. Punkty umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Kolekcjonerskich nie sumują się.
4.6. Organizator zastrzega, że liczba Nagród w ramach Akcji jest ograniczona, a dostępność Nagród
może różnić się w poszczególnych Sklepach. Powyższe nie ogranicza jednak możliwości
wykorzystania Punktów w innym Sklepie pod warunkiem dostępności danego rodzaju Nagrody.

5. REKLAMACJE
5.1. Wszelkie reklamacje związane
marketing@krawczyk.net.pl

z

Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres:

5.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich
otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za
pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
5.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie
można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia
jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym
mowa w pkt 5.2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
5.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w
związku z procedurą reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin Akcji dostępny jest w Sklepach.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie narusza to
praw nabytych przez Uczestników.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.

