REGULAMIN PROMOCJI „Jestem EKO - Wygrywam”
organizowanego przez:
XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce
(„Regulamin”)
____________________________________________________________________________
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizator PROMOCJI
Organizatorem PROMOCJI pod nazwą „Jestem EKO - Wygrywam” jest XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000141772, NIP:
657-10-98-610, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 71.350,00 zł (“Organizator”).
1.2. PROMOCJA „Jestem EKO - Wygrywam” organizowana jest w dniach od 1.07.2017 r. do 31.07.2017r.,
(„okres PROMOCJI”) na zasadach określonych poniżej, na terenie całej Polski (“PROMOCJA”), przy czym dzień
1.07.2017 r. jest pierwszym dniem, a dzień 31.07.2017 r. jest ostatnim dniem możliwości wymiany
opakowań/kodów kreskowych na nagrody. Dla ważności zgłoszenia liczy się data nadania opakowań/kodów
kreskowych (data stempla pocztowego) wraz z karta zgłoszeniową na adres siedziby Organizatora.
1.3. Produkty KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W PROMOCJI:
W PROMOCJI biorą udział następujące oryginalne produkty Organizatora:
• Folia Malarska gruba plus 4m x 5m;
• Folia Malarska extra gruba 4mx 5m;
• Folia Tynkarska 4mx5m
zwane dalej łącznie „produktami PROMOCYJNYMI”.
1.4. Cel PROMOCJI
PROMOCJA jest organizowana w celu zwiększenia świadomości marki Organizatora wśród osób fizycznych wykonawców.
2. ZASADY ORGANIZACYJNE PROMOCJI
2.1. Udostępnienie treści Regulaminu
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora: www.bluedolphin.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
2.2. Do uczestnictwa w PROMOCJI upoważniona jest osoba pełnoletnia, która zgromadzi opakowania lub kody
kreskowe, w liczbie upoważniającej do wymiany ich na nagrodę zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu.
2.3. PROMOCJA skierowana jest do osób fizycznych – wykonawców kupujących produkty spółki XL-TAPEINTERNATIONAL Sp. z o.o. („Uczestnicy”).
2.4. Z uczestnictwa w PROMOCJI wyłączone są:
- osoby, które są pracownikami Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia a także osoby pozostające
z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło) a także członkowie
najbliższych rodzin w/w osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków
a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
- punkty handlowe nabywające towary lub/i dystrybuujące towary Organizatora (właściciele punktów tj.
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego) a także pracownicy tych

punktów bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie) oraz członkowie
najbliższych rodzin w/w osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków
a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.5. Tylko oryginalne opakowania po foliach malarskich lub wycięty z nich kod kreskowy, uprawniają ich
posiadacza do odbioru nagrody. Opakowania lub kody kreskowe sfałszowane lub nie odpowiadające, co do
treści graficznej lub materiału/surowca użytego do ich produkcji lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym
Organizatorowi zweryfikować ich autentyczności są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do żadnej
nagrody.
2.6. Organizator zastrzega, że może zażądać od Uczestnika PROMOCJI dowodu zakupu folii malarskich lub
tynkarskich (faktury lub paragonu). Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przekaże Organizatorowi
odpowiedniego dokumentu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z PROMOCJI
oraz do niewydania mu nagrody.
2.7. PROMOCJA przeprowadzana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).
3. NAGRODY
3.1. Nagrodami w PROMOCJI, przyznawanymi na zasadach określonych poniżej, są: taśma polimerowa POLI
BLU, taśma malarska dwustronna HYBRID DUAL, miarka budowlana 5m, skrzynka narzędziowa, dzbanek
filtrujący, ręcznik, koszulka polo, grill, bluza polarowa, ubranie robocze, power bank Samsung, tablet Samsung
Galaxy Tab A SM-T585.
Do odbioru nagrody, uprawniona jest osoba, która zgromadzi odpowiednią liczbę opakowań lub wyciętych
kodów kreskowych, wg zasad opisanych poniżej:
• Folia Malarska gruba plus 4mx5m lub Folia Malarska extra gruba 4mx5m lub Folia Tynkarska 4mx5m
x15sztuk opakowań lub kodów kreskowych uprawnia do odbioru 1 (jednej) NAGRODY SPOSRÓD
następujących nagród: taśma polimerowa POLI BLU, taśma malarska dwustronna HYBRID DUAL, miarka
budowlana 5m;
• Folia Malarska gruba plus 4mx5m lub Folia Malarska extra gruba 4mx5m lub Folia Tynkarska 4mx5m
x35sztuk opakowań lub kodów kreskowych uprawnia do odbioru 1 (jednej) NAGRODY SPOŚRÓD
następujących nagród: skrzynka narzędziowa, dzbanek filtrujący, ręcznik kąpielowy, koszulka polo,
• Folia Malarska gruba plus 4mx5m lub Folia Malarska extra gruba 4mx5m lub Folia Tynkarska 4mx5m
x90sztuk opakowań lub kodów kreskowych uprawnia do odbioru 1 (jednej) NAGRODY SPOŚRÓD
następujących nagród: grill, bluza polarowa, ubranie robocze, power bank Samsung,
• Folia Malarska gruba plus 4mx5m lub Folia Malarska extra gruba 4mx5m lub Folia Tynkarska 4mx5m
x150sztuk opakowań lub kodów kreskowych uprawnia do odbioru 1 (jednej) NAGRODY SPOŚRÓD: TABLET
Samsung, Galaxy Tab A SM-T585 i prześle je do siedziby Organizatora wraz z kartą zgłoszeniową.
Na karcie zgłoszeniowej Uczestnik wskazuje, którą nagrodę chce otrzymać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt. 3.1.
3.2. Zastrzeżenie rodzaju nagrody
Opakowania/kody kreskowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody poza wymienionymi
w pkt.3.1. powyżej.
3.3. Termin odbioru nagrody
Termin wymiany opakowań/kodów kreskowych na nagrody rozpoczyna się w dniu 1.07.2017, a upływa w dniu
31.07.2017.

4. SPOSÓB ODBIORU NAGRÓD
4.1. Chcąc odebrać nagrodę opisaną w pkt. 3.1 Regulaminu, posiadacz opakowań/kodów kreskowych
z produktów opisanych w pkt 1.3. Regulaminu, powinien przesłać je do siedziby Organizatora. Organizator po
weryfikacji oryginalności opakowań/kodów kreskowych prześle wybraną przez Uczestnika nagrodę za
pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres w karcie zgłoszeniowej.
5. REKLAMACJE
5.1. Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, najpóźniej w terminie do dnia
14.08.2017r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego), z tym zastrzeżeniem,
że reklamacje, które wpłyną po 31.08.2017r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące przebiegu
PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres : XL-TAPE-INTERNATIONAL
Sp. z o.o., Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, z dopiskiem “Jestem EKO - Wygrywam”.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres.
Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.
6. INNE POSTANOWIENIA
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest XL-Tape-International Sp. z o.o
6.3. Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2017 roku
6.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

