Regulamin akcji promocyjnej „Crocs Osocze”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE





Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki akcji „Crocs Osocze”
(zwanej dalej „Akcją”)
Organizatorem Akcji jest „Intersocks” sp.z o.o. ul Poleczki23 02-822 Warszawa (zwana dalej
„Organizatorem”).
Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad
terytorialnego zasięgu Internetu.
Akcja odbywa się od dnia 13 listopada 2020 roku do 15 grudnia 2020r z zastrzeżeniem
postanowień punktu III Regulaminu

II. UCZESTNICY







Uczestnictwo w akcji jest w pełni dobrowolne i bezpłatne.
Uczestnikiem Akcji (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która
zaakceptowała Regulamin, oddała dobrowolnie osocze jako ozdrowieniec Covid-19 w
punkcie krwiodawstwa na terenie Rzeczypospolitej polskiej zgodnie z wytycznymi zawartymi
na https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-kororonawirusa-i-wyzdrowialesoddaj-osocze-i-pomoz-innym i może okazać dokument wydany przez stacje krwiodawstwa
potwierdzający oddanie osocza oraz posiada konto na jednym z portali społecznościowych
Facebook lub Instagram.
Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest
przekazanie organizatorowi akcji zaświadczenia potwierdzającego oddanie wyżej
wymienionego osocza zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

Uczestnik wraz z dokumentem potwierdzającym oddanie osocza, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Tekst oświadczenia zawarty jest w załączniku 1 do Regulaminu.
III. ZASADY AKCJI





Celem Akcji jest rozpromowanie oddawania osocza przez ozdrowieńców Covid-19.
50 pierwszych Uczestników, którzy zgłoszą się z poprzez portal społecznościowy Facebook lub
Instagram w wiadomości prywatnej do Organizatora akcji oraz Udostępni na swoich social
media (Instagram lub Facebook) zdjęcie nawiązujące do tego wydarzenia oraz oznaczy
#crocsosocze oraz @crocspoland otrzyma jedną z ufundowanych nagród.
Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 30 dni od dnia
zakończenia Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz uczestnika jedną parę obuwia Crocs Classic
o numerze referencyjnym 10001 lub 204536 w wybranym przez uczestnika rozmiarze w
ramach Akcji.
Nagrody wybierane są jedynie z dostępnych kolorów i rozmiarów podanych na crocs.pl





W ramach Akcji jeden Uczestnik może tylko jednokrotnie otrzymać nagrodę.
Pula naród jest określona z góry w ilości 50 sztuk.
Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród przypadającej na Akcję.





W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować
będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.

IV. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie do siedziby organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych
od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni. roboczych
od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być
dochodzone przed sądem powszechnym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE











Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i
zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie Uczestnika do Akcji domniemywa się, iż
uczestnik zaakceptował Regulamin.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób
odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce
postanowień Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych
przez Uczestników.
Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w
Akcji.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie
w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych
osobowych zawarte są w polityce prywatności.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
Crocs.pl.

