Regulamin promocji pod nazwą „Odbierz bilet do JuraParku za zakup 3 napojów”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż premiowa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Promocją", jest
prowadzona pod nazwą „Odbierz bilet do JuraParku za zakup 3 napojów”.
2. Organizatorem Promocji zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”,
jest DLF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Bałtów, 27-423 Bałtów pod numerem 7,
zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON 260558350 zwany dalej Organizatorem.
Promocja organizowana jest w celu promocji napojów Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp.
z o.o. wśród konsumentów sieci sklepów Żabka i Freshmarket należących do Żabka Polska sp.
z o. o. zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Żabka” i „Freshmarket”.
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich sklepach
sieci "Żabka" i "Freshmarket".
4. Promocja nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną,
loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. Jedn. Dz.U. z
2015 r., poz. 612 z późn. zm.).
5. Promocja rozpoczyna się z dniem 11.07.2018 roku i kończy z dniem 24.07.2018 roku lub
wcześniej z dniem wyczerpania puli 60 000 biletów. Okres ten nie obejmuje ewentualnej
procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 13.11.2018 roku.
6. Promocyjna sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna
się w dniu 11.07.2018 roku i kończy w dniu 24.07.2018 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania
produktów promocyjnych. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty w butelkach
plastikowych o pojemności 0,5 l marek Pepsi Cola, Pepsi Bez Kalorii, Pepsi Wild Cherry, Pepsi
Lime, Mirinda Orange, 7up zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
7. Przyjmowanie zgłoszeń po odbiór biletów w Promocji rozpoczyna się z dniem 11.07.2018 roku
i kończy z dniem 24.07.2018 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania puli 60 000 biletów. Bilety
zachowują ważność od dnia 11.07.2018 roku do dnia 30.09.2018 roku.
8. Udział w Promocji jest dobrowolny.
9.

Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie.

10. Wszelkie informacje o Promocji dostępne na materiałach reklamowych lub plakatach mają
jedynie charakter informacyjny.
11. Promocja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub
podobnymi akcjami organizowanymi w JuraParkach.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna
spełniająca łącznie poniższe warunki:
•

w chwili rozpoczęcia Promocji ukończone 18 lat, lub za zgodą rodzica lub prawnego
opiekuna ukończone 13 lat,

•

posiadanie co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych,

•

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

•

która wyraziła zgodę na wzięcie udziału w Promocji oraz spełni pozostałe warunki
wskazane w Regulaminie.

2. Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnik i jego Zgłoszenie spełniają warunki
Promocji oraz do wykluczenia Uczestnika z Promocji w przypadku stwierdzenia niespełniania
przez niego przesłanek uczestnictwa.
3. Spełnienie warunków opisanych w III Rozdziale Regulaminu (Zasady Uczestnictwa) jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w
Promocji oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, warunków
i terminów.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia powszechnie obowiązujących
przepisów lub zapisów Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu
Zgłoszenia danego Uczestnika.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każda osoba, o której mowa w rozdziale II pkt. 1 Regulaminu, która w okresie od 11 lipca do
24 lipca 2018 roku, z zastrzeżeniem rozdziału I pkt. 5, spełni łącznie warunki:
•

w dowolnym sklepie sieci "Żabka" lub "Freshmarket" dokona jednoczesnego zakupu (tj. w
jednej transakcji) 3 dowolnych, objętych Promocją, a wymienionych w pkt. 6 Rozdział I
butelek napoju,

•

z wykorzystaniem unikatowego kodu zapisanego na dole paragonu zakupu produktów
wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (patrz Załącznik numer 1) wypełni formularz
kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.promocje.jurapark.pl (Zgłoszenie)
przystępuje do Promocji.

2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora w terminie od 11 lipca 2018 roku, godz.
00:00:00 do 24 lipca 2018 roku, godz. 23:59:59, chyba, że pula 60 000 biletów zostanie
wyczerpana wcześniej.
3. Informacja o puli dostępnych biletów znajduje się na stronie www.promocje.jurapark.pl
4. O czasie Zgłoszenia decyduje chwila rejestracji internetowej w systemie komputerowym
www.promocje.jurapark.pl
5. Jedna rejestracja oznacza dokonanie jednego Zgłoszenia.

6. Jeden unikatowy kod zamieszczony na dole paragonu pozwala na dokonanie wyłącznie
jednego Zgłoszenia.
7. Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia następuje poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu
email, numeru telefonu, kodu i nazwy miejscowości zamieszkania, unikatowego kodu z
paragonu zakupu produktów objętych promocją i kończy się w momencie otrzymania
informacji, że bilet zostanie wysłany na wskazany adres e- mail.
8. W przypadku problemów z procesem generowania biletów pomoc można uzyskać pod
numerem telefonu 500 520 255, dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w
godzinach 9-15.
9. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
10. Zastrzega się, że na podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu adres poczty elektronicznej moga
być wysłane maksymalnie 2 Bilety, z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszego Regulaminu.

IV.

BILETY

1. Nagrodami w Promocji jest łącznie 60 000 biletów możliwych do zrealizowania w jednym
wybranym przez Uczestnika spośród następujących JuraParków:
a) JuraPark w Bałtowie, Bałtów 8a, 27-423 Bałtów,
b) JuraPark w Krasiejowie, ulica 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów,
c) JuraPark w Solcu Kujawskim, ulica Sportowa 1, 86-050 Solec Kujawski
o wartości ok. 70 zł każdy z okresem ważności do 30.09.2018, zwanych dalej łącznie Biletami.
2. Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 760,00 zł, w związku z czym
zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od
nagrody. Jeden bilet upoważnia:
a) w JuraParku w Bałtowie jedną osobę dorosłą oraz jedno dziecko do lat 16 do wejścia do
JuraParku (ścieżka z dinozaurami, Muzeum Jurajskie, Prehistoryczne Oceanarium, Gondwana,
plac
zabaw,
Żydowski
Jar)
oraz
Sabatówki.
Wartość biletu:
•

1 os. dorosła - bilet Pakiet Mini normalny + bilet normalny Sabatówka
tj. 32 zł + 10 zł =42 zł;

•

1 bilet ulgowy - bilet Pakiet Mini ulgowy + bilet ulgowy Sabatówka
tj. 24 zł + 8 zł = 32 zł.

•

Łączna wartość biletu promocyjnego 74 zł.

b) w JuraParku w Krasiejowie jedną osobę dorosłą i jedno dziecko do lat 16 do wejścia do
JuraParku (ścieżka z dinozaurami, Prehistoryczne Oceanarium, Tunel Czasu, Kino Emocji 5D,
plac zabaw, Pawilon Paleontologiczny, Plaża Jurajska, Park Rozrywki).
•

1 os. dorosła - bilet normalny do JuraParku Krasiejów - 39 zł

•

1 bilet ulgowy - bilet ulgowy do JuraParku Krasiejów - 32 zł

•

Łączna wartość biletu promocyjnego 71 zł.

c) w JuraParku w Solcu Kujawskim dwie osoby dorosłe i jedno dziecko do lat 16 do wejścia do
JuraParku (ścieżka z dinozaurami, Park Owadów, Muzeum Ziemi, Ogród Botaniczny, Ogród
Zimowy, Park Rozrywki).
•

2 os. dorosłe - bilet normalny do JuraParku Solec
tj. 29 zł x 2 osoby = 58 zł;

•

1 bilet ulgowy - bilet ulgowy do JuraParku Solec - 23 zł.

•

Łączna wartość biletu promocyjnego 81 zł.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z Biletów, czy też ich utratę. W
razie zniszczenia niewykorzystanego Biletu nie podlega on wymianie na nowy.
4. Bilety nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny czy też inną nagrodę rzeczową.
5. Bilet upoważnia – w terminie jego ważności – do wejścia jedynie do jednego JuraParku,
wymienionego w pkt. 1 powyżej, wybranego i wskazanego w Zgłoszeniu i opisanego na
wygenerowanym Bilecie.
6. Nie jest możliwa zmiana, wymiana lub zamiana Biletów na inny termin ważności lub inny park
niż wskazany w Zgłoszeniu i wydrukowany na konkretnym bilecie.
7. W przypadku niewykorzystania biletu w terminie do 30.09.2018 roku traci on ważność.
8. Dostępność niektórych atrakcji/urządzeń w Parku Rozrywki w JuraParku w Krasiejowie i w
Parku Rozrywki w JuraParku w Solcu Kujawskim jest uzależniona od warunków
atmosferycznych. Niedostępność danych atrakcji wynikająca z powyższego nie może być
podstawą do jakichkolwiek roszczeń Uczestnika promocji.
9. Każde urządzenie w Parku Rozrywki w JuraParku w Solcu Kujawskim i w JuraParku w
Krasiejowie opatrzone jest regulaminem określającym między innymi minimalny wiek czy
wzrost użytkownika. Niemożliwość skorzystania z atrakcji przez Uczestnika wynikająca z
powyższych czynników nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Promocji.
10. Dzieci do lat 4 korzystają ze wszystkich atrakcji dostępnych w ramach promocji bezpłatnie z
zastrzeżeniem pkt. 8 i 9 IV Regulaminu. Za dzieci do lat 4 uważa się dzieci urodzone nie
wcześniej niż w 2014 roku.
11. Organizator, w okresie trwania Promocji, zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez
Uczestnika przewidzianych w Regulaminie warunków udziału w Promocji. W przypadku kiedy
w wyniku weryfikacji okaże się, że nie został spełniony którykolwiek z warunków
przewidzianych w Regulaminie, przyznany takiemu Uczestnikowi Bilet lub Bilety, o czym
Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, zostaną unieważnione przez
Organizatora zaś Uczestnik traci prawo do nagrody.
12. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie powołana przez Organizatora komisja,
w której skład wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Organizatorów.
13. Decyzje komisji są wiążące.

14. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatorów nie pozbawia reklamującego prawa do
dochodzenia
roszczeń
na
zasadach
przewidzianych
przepisami
prawa.
V.

PRZEKAZYWANIE BILETÓW
1. Z zastrzeżeniem innych zapisów Regulaminu, w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione i
wysłane Zgłoszenie Uczestnika, na podany w nim adres poczty elektronicznej, będzie wysłany
nie później niż w terminie 24 godzin od daty wysłania przez Uczestnika Zgłoszenia, Bilet do
wskazanego w Zgłoszeniu przez Uczestnika JuraParku (wymienionego w rozdziale IV pkt. 1)
do samodzielnego wydrukowania.
2. Samodzielnie wydrukowany Bilet powinien pozwalać odczytać wszystkie znajdujące się na
nim elementy.
3. Dopuszcza się wydrukowanie Biletu w wersji czarno-białej.
4. Biletów nie można drukować na drukarkach igłowych.
5. Bilety można okazać w formie drukowanej jak również wyświetlić na ekranie urządzenia typu
smartfon, telefon.

VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać
na piśmie do Organizatora, pod rygorem nieważności, do dnia 30.10.2018 r., na adres:
DLF Invest Sp. z o.o. 27-423 Bałtów 7 z dopiskiem „Promocja Żabka”.
2. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data jej wpływu do siedziby adresata.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładnie określoną przyczynę reklamacji i dowody na jej poparcie.
4. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja, o której mowa w rozdziale IV pkt. 12.
5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Rozpatrzenie reklamacji przez komisję nie
pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych
przepisami prawa.
6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
7. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Przystępując do Promocji i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia Promocji, w związku z wydaniem Biletów oraz w celach

marketingowych według odpowiednich zgód, które Uczestnik wyrazi w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych przez firmę DLF Invest Sp. z o.o. znajdująca się na stronie
www.dlfinvest.pl.
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora DLF Invest Sp. z o.o. oraz na stronie
internetowej www.promocje.jurapark.pl w okresie trwania Promocji.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Promocji, postanowień jego
Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie
pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych
przepisami prawa.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2018 r.

Załącznik numer 1 Wzór paragonu z zaznaczonym unikalnym kodem promocyjnym.

