Regulamin Konkursu "Zbieraj kody Z Małego Beskidu"
§1
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest AXPAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą 34120
Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz.U. 04.4.27 z późn.zm.) i nie podlega
regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania na
terenie Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora.
§3.
Przebieg Konkursu
1. Konkurs obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ilość upominków w promocji jest ograniczona.
3. Upominki będą wysyłane w kolejności nadesłanych zgłoszeń.
4. Aby otrzymać upominek należy wyciąć 10 (słownie: dziesięć) kodów kreskowych z
opakowań paluszków, chrupek kukurydzianych, pałeczek kukurydzianych, ryżu
preparowanego, popcornu i innych produktów pod marką “Z Małego Beskidu” oraz odesłać
je w kopercie na adres: AXPAL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 34120 Andrychów,
Roczyny ul. Zarzeczna 50A z dopiskiem „KONKURS”
5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) dokładny adres,
c) w przypadku osób niepełnoletnich  zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w
KONKURSIE oraz na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych AXPAL Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, 34120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A , tylko i wyłącznie do celów
marketingowych."
6. Każdy z uczestników promocji może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń wraz z wymaganą
regulaminem ilością wyciętych kodów, a tym samym wielokrotnie uczestniczyć w promocji.
7. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik Konkursu akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na
zamieszczenie wszystkich przesłanych w zgłoszeniu danych osobowych w bazie danych,
tworzonej w celu przesłania Konkursowych upominków.
8. Dane osobowe będą gromadzone czasowo i wykorzystane zostaną, tylko do tej promocji
w celu wysyłki upominków.
9. Pełna lista osób, które otrzymały Konkursowe upominki będzie dostępna w siedzibie
Axpal i na stronie internetowej pod adresem www.zmalegobeskidu.pl
10. Upominki będą wysyłane uczestnikom za pośrednictwem poczty na koszt Axpal. Axpal
zastrzega sobie możliwość dokonania wysyłki upominków w terminie 4 tygodni od daty
wpływu zgłoszenia.

11. Nagrodzone osoby fizyczne korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21
ust. 1 pkt. 68 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami).
12. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie AXPAL Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, 34120 Andrychów, Roczyny ul. Zarzeczna 50A .
13. Uczestnik może otrzymać Regulamin, jeśli prześle taką prośbę wraz z kopertą zwrotną i
znaczkiem na powyższy adres.
§4
Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od 10.09.2015r. do wyczerpania upominków.
§5
Wyłączenia
1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie
mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
2. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia, nagroda zostanie wydana jej
przedstawicielowi ustawowemu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie lub za
działalność osób trzecich w tym opóźnienie, nie doręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie
przesyłki.
§6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w
terminie 14 dni od daty zakończenia ostatniego etapu Konkursu. Reklamacje należy składać
na piśmie, adresując na adres Organizatora, z dopiskiem: Konkurs.
2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję
Konkursową. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres
podany na reklamacji.
3. Rozstrzygnięcia Organizatora są ostateczne i wiążące.
4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu wynosi 14 dni od dnia
zakończenia ostatniego etapu Konkursu lub 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na
reklamację.
§7
Inne postanowienia
1. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej w serwisie w
ww.zmalegobeskidu.pl
do pobrania w formacie PDF na urządzenie końcowe użytkownika.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 64.16.93 z późn.zm.).

