
 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

 

§1 Organizator Akcji  

Akcja organizowana jest przez spółkę pod nazwą EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu,  

ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000065199, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy, NIP 

7781359052, kapitał zakładowy 409.971.000 PLN, zwaną dalej „Organizatorem”. 

 

§2 Czas i miejsce Akcji 

1. Akcja promocyjna trwa jeden dzień tj. 19 wrzesień 2015 r. od godziny 13.00 do godz. 15.00.  Czas trwania 

Akcji może zostać jednostronnie przedłużony przez Organizatora.  

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest podczas praktycznego szkolenia Straży Pożarnej w Górzycy, w namiocie 

Organizatora, na placu przy Oczyszczalni ścieków, kierunek Owczary. 

 

§3 Oferta Akcyjna  

1. Z tytułu udziału w akcji promocyjnej uczestnik Akcji jest uprawniony do otrzymania nagrody oferowanej w 

Akcji. 

2. Nagrodą w Akcji jest: 

a. Czujka gazu ziemnego Orno OR-DC-608 

§4 Warunki udziału 

1. Uczestnictwo w Akcji promocyjnej  jest dobrowolne. 

2. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest łącznie spełnienie następujących warunków: 

a. przybycie na miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej podczas jej trwania  

b. przedstawienie doradcy Organizatora dokumentu potwierdzającego tożsamość 

c. posiadanie czynnej umowy na odbiór gazu ziemnego od Organizatora 

d. posiadanie uregulowanych płatności wobec Organizatora z tytułu umowy określonej w lit. c oraz 

ewentualnych innych umów zarytych z Organizatorem 

e. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu  

3. Wydanie nagrody nastąpi bezpośrednio po weryfikacji przez doradcę Organizatora 

 

§5  Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Akcji. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji dostępny jest  u doradcy Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.  

2. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Akcji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią 

bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich interpretacja 

powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki 

Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach publikacji niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą 

uczestników, którzy już wcześniej przystąpili do Akcji.   

6. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (tekst jednolity Dz U. z dnia 2009 r., Nr 201, poz. 1540). 

7. Wszelkich informacji dotyczących Akcji udziela Dział Marketingu Organizatora pod numerem  tel. 797 993 

168.  

 

§7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres reklamującego oraz dokładny opis  

i uzasadnienie reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na 

adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu.  

2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania i 

pisemnie poinformuje reklamującego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i dalsza 

korespondencja dotycząca reklamacji nie będzie rozpatrywana.  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Akcji. 


