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REGULAMIN 

 Promocji z okazji Pikniku Rodzinnego PSB Mrówka Żychlin 03.09.2022 r. (dalej „Regulamin) 

 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Z okazji Pikniku Rodzinnego w Markecie Budowlanym ZŁOTE RĘCE PSB Mrówka Żychlin, 
organizowane jest darmowe wydawania produktów ze strefy gastronomicznej (dalej 
„Promocja”) dla Klientów, której zasady określa w niniejszy Regulamin.   

2. Organizatorem Promocji jest ZŁOTE RĘCE Tobiasz Pietrzak z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 99-
320 Żychlin, NIP: 7752544835, REGON: 101303314, (dalej „Organizator” lub „PSB Mrówka 
Żychlin”).    

 

§2. Termin i miejsce Promocji 

1. Promocja odbywa się w dniu 03.09.2022 roku na terenie PSB Mrówka Żychlin od godziny  8:00 
i trwa do 14:00 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych. 

 

§3. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne stale lub czasowo zamieszkujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
(pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione) (dalej „Klient”).  
 

§4. Nagrody 

1. Każdy Klient, który dokona w PSB Mrówka Żychlin lub w Salonie Łazienek zakupów za kwotę 
równą lub wyższą od 70 zł otrzyma możliwość nabycia kuponu na kiełbasę, watę cukrową lub 
piwo w cenie 1 grosza, który może zrealizować w strefie gastronomicznej jedynie w dniu 
03.09.2022 r. (dalej „Kupon”). 

2. Kupon mogą otrzymać Klienci, którzy:  

• dokonają w PSB Mrówka Żychlin lub w Salonie Łazienek zakupu jednorazowo na kwotę co 
najmniej 70 zł (w tym VAT); 

• zapłacą przy wyżej wymienionym zakupie gotówką lub kartą płatniczą; 
3. Przy zakupach na wyższą kwotę, Klient jest uprawniony do odebrania maksymalnie czterech 

Kuponów, przy czym zasady udzielenia kuponu są następujące: 

• Przy zakupach za kwotę 70-139.99 zł brutto wydawany jest jeden Kupon; 

• Przy zakupach za kwotę 140-209,99 zł brutto wydawane są dwa Kupony; 

• Przy zakupach za kwotę 210-279,99 zł brutto wydawane są trzy Kupony; 

• Przy zakupach za kwotę 280 zł brutto i więcej wydawane są cztery Kupony; 
4. Organizator zapewnia ograniczoną ilość Kuponów uprawniających do odbioru darmowego 

produktu ze strefy gastronomicznej. 
 

§5. Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane przez Klienta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na adres Organizatora, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
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06.09.2022 r. W przypadku reklamacji zgłoszonych przesyłką poleconą nadaną u operatora 

realizującego powszechne usługi pocztowe, decyduje data stempla pocztowego, a w 

pozostałych przypadkach data wpływu pisma do Organizatora.  

2. Reklamacje złożone z naruszeniem określnego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.   

4. Decyzja Organizatora dotycząca sposobu załatwienia zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1.    Regulamin sprzedaży premiowej dostępny będzie w sklepie PSB Mrówka Żychlin oraz na stronie 

internetowej www.mrowkazychlin.zloterece.pl w zakładce KONKURS!.   

2.    Biorąc udział w Promocji Klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane w niniejszym 

Regulaminie. 

3.    We wszystkich sprawach dotyczących sprzedaży premiowej a nieuregulowanych Regulaminem   

mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4.    Wszelkie spory dotyczące sprzedaży premiowej, które nie znajdą rozwiązania w trybie 

reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

  

http://www.mrowkazychlin.zloterece.pl/

