REGULAMIN PROMOCJI „Ze Spokey na szlaku”

1. PROMOCJA jest organizowana przez Spokey spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(kod: 40-203) przy al. Roździeńskiego 188C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000142316, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
o kapitale zakładowym wynoszącym 3.000.000 zł, posługującą się numerem podatkowym NIP 731 11 59 686 i numerem
statystycznym REGON 471323630, zwaną dalej „Organizatorem". Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu
organizowanego i przeprowadzanego przez Organizatora.
2. Fundatorem upominku w Promocji jest Spokey Sp. z o.o.
3. Celem akcji promocyjnej jest wzbudzenie zainteresowania produktami marki Spokey, w szczególności produktami
przypisanymi do grupy Outdoor.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w związku ze zorganizowaną przez Spokey akcją promocyjną uregulowaną niniejszym
Regulaminem osoby fizyczne, które zakupią w okresie od 16 maja 2017 do 31 sierpnia 2017 roku (tzw. „okres trwania
Promocji”) u dowolnego sprzedawcy oferującego produkty marki Spokey, w tym w sklepach internetowych, wybrany
produkt/produkty z linii Outdoor marki Spokey o wartości co najmniej 89 złotych brutto - to jest: plecak, namiot,
śpiwór, matę samopompującą, kije Nordic Walking, kije trekkingowe, koc piknikowy, hamak, akcesoria plażowe
(parawany, torby) i zachowają dowód zakupu tych produktów oraz w terminie do dnia 06 września 2017 roku zgłoszą
swój udział w Promocji, dokonując stosowej rejestracji pod adresem https://spokey.pl/naszlaku/, uzyskają prawo do
otrzymania od Organizatora upominku w postaci kodu umożliwiającego dostęp do wersji premium aplikacji „Mapa
turystyczna”, możliwej do pobrania na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Adroid lub iOS ze sklepu Google
Play oraz AppStore, a której wydawcą jest Mapa Turystyczna sp. z o.o. W odniesieniu do użytkowników systemu Android
uzyskany kod umożliwi bezpłatną subskrypcję aplikacji przez okres 3 miesięcy. Dalsze korzystanie z aplikacji powyżej
ww. okresu wymagać będzie uregulowania przez użytkownika aplikacji stosownej opłaty licencyjnej, zgodnie z zasadami
korzystania z aplikacji określonymi przez uprawnionego/właściciela aplikacji. W przypadku braku zainteresowania
dalszym korzystaniem z aplikacji, użytkownik będzie uprawniony do zrezygnowania z subskrypcji.
5. Organizator dla realizacji niniejszej akcji promocyjnej przewidział ograniczoną ilość upominków, w łącznej liczbie 500
sztuk (350 kuponów dla użytkowników systemu Android, 150 dla użytkowników systemu iOS), w związku z czym prawo
do kodu, o którym mowa w ust. 4 przysługiwać będzie osobom, które spełniając wszystkie warunki określone w
Regulaminie, dokonają zgłoszeń udziału w Promocji przed wyczerpaniem puli dla danego systemu, z zastrzeżeniem ust.
6. Nabycie uprawnienia do odebrania upominku Organizator potwierdzi przesyłając uczestnikom drogą elektroniczną
stosowną informację w tym przedmiocie lub informując o wyczerpaniu limitu nagród, o którym mowa w niniejszym
ustępie.
6. Organizator może, w zależności od możliwości, zwiększyć pulę upominków, o których mowa w ust. 5, jednakże nie
jest do tego zobowiązany i żaden zapis niniejszego Regulaminu nie daje żadnemu Uczestnikowi akcji prawa domagania
się od Organizatora wydania upominku, w przypadku rozdysponowania przewidzianej dla tej akcji 500 sztuk kodów.
7. Uczestnik, który spełniając warunki promocji uprawniające do zgłoszenia się po odbiór upominku, dokona w okresie
promocji nowych zakupów, które odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 4 i pozwalają do samodzielnego nabycia
prawa do nowego kodu, może na zasadach określonych w regulaminie dokonać dwóch lub większej ilości zgłoszeń i
odebrać, w ramach ogólnego limitu upominków, o którym mowa w ust. 5, odpowiednią wielokrotność nagród, zależną od
ilości i rodzaju dokonanych zakupów produktów marki Spokey, z zastrzeżeniem, że z wydaniem każdego kodu musi być
związane spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.

8. Z udziału w Promocji są wyłączeni Pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące dla Organizatora usługi na
podstawie stosunku cywilnoprawnego, chyba że osoby te zdecydują się dokonać zakupów, o których mowa w ust. 4
bezpośrednio u Organizatora i odbiorą upominek, o którym mowa powyżej jako nagrodę sprzedaży premiowej.
9. W miejscach sprzedaży produktów wchodzących w skład linii Outdoor marki Spokey znajdują się materiały
informacyjne o niniejszej Promocji, zachęcające do wzięcia w niej udziału.
10. Rejestracji zgłoszenia w Promocji Uczestnik może dokonać przy skorzystaniu z formularza zgłoszeniowego,
dostępnego pod adresem https://spokey.pl/naszlaku/ lub na ulotce.
11. Warunkiem rejestracji w Promocji jest:
a) zapoznanie się Uczestnika z Polityką Prywatności zamieszczoną pod adresem: http://spokey.pl/kontakt/pl/politykaprywatnosci i Regulaminem Promocji, który znajduje się pod adresem https://spokey.pl/naszlaku/ i dokonanie ich
akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w udostępnionym przez Organizatora Formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 9 Regulaminu.
b) posiadanie i zachowanie dowodu jednorazowego zakupu produktu/produktów marki Spokey z linii Outdoor,
wskazanych w ust. 4 , o wartości co najmniej 89 złotych brutto, dokonanego w okresie trwania Promocji, aż do czasu
rozdania upominków za zasadach wyżej określonych,
c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego z obligatoryjnym podaniem następujących danych: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail,
d) zapoznanie się z zasadami subskrypcji i korzystania z aplikacji „Mapa turystyczna”, możliwej do pobrania na
urządzenia
mobilne
ze
sklepu
Google
Play
oraz
AppStore,
dostępnymi
pod
adresami:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mapa_turystyczna.app&hl=pl
oraz
https://itunes.apple.com/pl/app/mapa-turystyczna-szlaki-trasy-mapy-g%C3%B3rskie/id1102153681?l=pl&mt=8
12. Przystępując do Promocji, w sposób określony w niniejszymi Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie
na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika informacji dotyczących przebiegu Promocji.
13. Otrzymanie upominku promocyjnego , o którym mowa w ust.4 wolne jest od podatku dochodowego od osób
fizycznych.
14. Zakończenie Promocji, rozdysponowanie i wydanie upominków nastąpi najpóźniej do dnia 20 września 2017 r. Prawo
do odebrania upominku zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową w terminie do 14 dni od daty
zakończenia Promocji, na adres e-mail udostępniony przy zgłoszeniu udziału w Promocji. W ten sam sposób zostaną
wskazane informacje dotyczące terminu wydania upominku.
15. Podstawą do wydania upominku osobom, o którym mowa w ust. 5 będzie przedstawienie dowodu zakupu/zakupów,
o którym mowa w ust. 4 i 11 pkt b). Dowód zakupu/zakupów powinien być załączony do formularza zgłoszeniowego
dostępnego na https://spokey.pl/naszlaku/ lub na ulotce. Formularze, do których nie zostaną dołączone te dowody nie
będą służyły do skutecznej rejestracji udziału w Promocji, chyba że Organizator w odrębnym trybie zezwoli Uczestnikowi
na przedstawienie tych dowodów w trybie późniejszym i zgodzi się na zarejestrowanie Uczestnika pomimo tego braku.
16. Organizator zastrzega sobie prawo opóźnienia w doręczeniu upominków w przypadku opóźnień w ich dostawie przez
ich wydawcę.

17. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji i potwierdzaniem prawa do upominków czuwa Komisja składająca się z
powołanych przez Organizatora osób (zwanych "Moderatorami").
18. Uczestnikom Promocji nie służy prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości uzyskiwanego upominku, ani do
otrzymania jego ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność upominku,
w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi.
19. Upominki zostaną przekazane uczestnikom, których prawa do odebrania upominku Organizator potwierdzi w myśl
zapisów niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Uczestnika.
Udostępnienie kodu za pośrednictwem poczty e-mail jest równoznaczne z odebraniem upominku.
20. Nieodebrane przez Uczestników upominki zostaną umorzone przez Organizatora, a Uczestnik traci roszczenie o
wydanie upominku, chyba że upominek nie zostanie mu wydany z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
21. Regulamin niniejszej
https://spokey.pl/naszlaku.
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22. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich treść. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
tym Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Promocji.
23. Uczestnik Promocji, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do upominku.
24. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Promocji i rozdysponowania upominków,
a za zgodą Uczestnika mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych i handlowych Organizatora, w trybie
artykułu 172 i 174 prawa telekomunikacyjnego i art. 10 i 19 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
25. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Uczestników utrudniające lub
uniemożliwiające im udział w Promocji.
27. Organizator zastrzega sobie także prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że o
zmianach zarejestrowani Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Nadto informacja o zmianie będzie
opublikowana na stronie Organizatora.
28. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji.
29. Niniejsza Promocja nie jest grą liczbową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa
polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

Katowice, dnia 15 maja 2017 roku

