REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Wielka Śląska Promocja”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie „Wielka Śląska Promocja” (dalej: „Promocja”) jest
Banieczka S.A., ul. Serdeczna 8, budynek T, 62-081 Wysogotowo, NIP: 7773249490, REGON: 361397207,
zarejestrowana pod numerem KRS: 0000875307 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 4.515.700,00 zł (dalej:
„Organizator” lub „Organizator Promocji”).
Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”) i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. 2019 poz. 847 ze zmianami).
Promocja przeprowadzana jest w sieci myjni samochodowych „Banieczka” (dalej: „myjnia Banieczka”).
Pełną listę myjni biorących udział w Promocji stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
Promocja skierowana jest do Użytkowników Programu Lojalnościowego „Banieczka”, którzy minimum raz
w 2022 r. zapłacili Kartą „Banieczka” na myjni biorącej udział w promocji lub odwiedzą myjnię objętą
promocją i dokonają zakupu Karty Lojalnościowej w czasie jej trwania.
§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1.

Promocja trwa od 23.09.2022 r. do 30.09.2022 r.
§ 3. DEFINICJE

1.

Program Lojalnościowy „Banieczka” – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora Programu
Lojalnościowego adresowany do klientów sieci myjni samochodowych „Banieczka”, przeprowadzony
zgodnie
z
Regulaminem
Programu
Lojalnościowego,
dostępnym
na
stronie
https://doladowania.banieczka.pl/file/Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf
2. Karta „Banieczka” – przedpłacona Karta Programu Lojalnościowego „Banieczka”, którą dokonuje się
zakupu usługi mycia na myjniach sieci Banieczka. Zasady nabycia oraz zasilenia Karty „Banieczka” dostępne
są na stronie https://doladowania.banieczka.pl/file/Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf
3. Zakup Promocyjny – zakup Karty Lojalnościowej „Banieczka” w jednej z myjni Banieczka uprawniający do
udziału w Promocji.
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.

Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do
czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i która jednocześnie jest
Użytkownikiem Programu Lojalnościowego „Banieczka” i jako konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego dokonała Zakupu Promocyjnego w czasie trwania Promocji.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Administratora danych osobowych, a
także osoby współpracujące z Organizatorem oraz Administratorem danych osobowych na podstawie
umów cywilnoprawnych. W Promocji nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny osób, o

3.

których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz osoby połączone przez
stosunki adopcyjne.
Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie w czasie trwania Promocji Zakupu Karty „Banieczka” w
jednej z myjni samochodowych „Banieczka” biorącej udział w promocji lub doładowanie konta Karty
Lojalnościowej „Banieczka” za pośrednictwem strony internetowej na kwotę nie mniejszą niż 10 PLN
(dziesięć złotych).
§ 5. NAGRODY

1.

2.
3.
4.

W Promocji przewidziano nagrody gwarantowane (dalej: „Nagroda”): w postaci preparatu do czyszczenia
auta marki Bansamo dla Klientów, którzy odwiedzą myjnie biorące udział w promocji w dniu 24.09.2022 r.
w godzinach 10.00–14.00, jak również w formie dodatkowego doładowania Karty Lojalnościowej w kwocie
10 PLN (dziesięciu złotych) w terminie od 23 do 30.09.2022 r.
Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub na Nagrody innego rodzaju.
Laureatowi Nagrody nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
Nagrody są wydawane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.).

§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD
1.
2.
3.

4.

Jeden Uczestnik jest uprawiony do odbioru maksymalnie jednej Nagrody gwarantowanej dziennie.
Prawo do Nagrody przyznawane jest bezpośrednio po dokonaniu płatności za Zakup Promocyjny lub
doładowaniu konta Karty Lojalnościowej kwotą minimum 10 PLN (dziesięciu złotych).
Nagrody wydawane są bezpośrednio na myjni w dniu 24.09.2022 r. w czasie wizyty Klienta w godzinach
10.00–14.00. Doładowania konta Kart Lojalnościowych są realizowane automatycznie każdego dnia po
doładowaniu konta kwotą minimum 10 PLN (dziesięciu złotych) w dniach 23–30.09.2022 r.
Nagrody niewydane w Promocji pozostają do dyspozycji Organizatora Promocji.
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Banieczka S.A., ul. Serdeczna 8, budynek T, 62-081
Wysogotowo, NIP: 7773249490, REGON: 361397207, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000875307 w
Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
(dalej „Administrator”).
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego,
dostępnym na stronie https://doladowania.banieczka.pl/file/Regulamin_doladowania_Banieczka.pdf.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Reklamacje są zgłaszane w terminie od 22.09.2022 r. do 16.10.2022 r. (decyduje data wpływu) na piśmie
(listem poleconym) na adres Administratora danych osobowych lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@banieczka.pl z dopiskiem – „Wielka Śląska Promocja”, z
podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie oraz treści żądania.

2.

3.
4.

5.

W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik Promocji
podaje również adres elektroniczny do komunikacji, na który zostanie udzielona odpowiedź o rozpatrzeniu
reklamacji.
Reklamacje rozpatruje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora Promocji oraz Organizatora
Programu Lojalnościowego „Banieczka”.
Postępowanie reklamacyjne trwa do 7 dni, ale nie dłużej niż do 30.11.2022 r., włączając w to pisemne
zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku (decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku
odpowiedzi na reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej – data nadania wiadomości email).
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji oraz Organizatora Programu
Lojalnościowego „Banieczka” od 22.09.2022 r. do 31.01.2023 r.
Na pisemną prośbę Uczestnika Promocji niniejszy Regulamin zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną
pocztą na wskazany przez niego adres.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa.
ORGANIZATOR PROMOCJI

Załącznik nr 1

Lista myjni biorących udział w Promocji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M084, Bytom, ul. Chorzowska 19
M009, Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 48A
M028, Bytom, ul. Wrocławska 63m
M010, Zabrze, ul. Olchowa 10
M065, Ruda Śląska, ul. Radoszowska 4
M064, Zabrze, ul. Wolności 176
M043, Katowice, ul. Strażacka
M024, Tychy, ul. Zwierzyniecka
M091, Sosnowiec, ul. Mikołajczyka
M020, Jaworzno, ul. Jana Kantego Steczkowskiego 4
M088, Rybnik, ul. Chwałowicka
M053, Jastrzębie-Zdrój, ul. Ranoszka

