Regulamin promocji „Oferta Świąteczna – Nagroda za rebus”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Promocja pod nazwą „Oferta Świąteczna – Nagroda za rebus’’, zwaną dalej
Promocją, organizowana jest przez DRAGO Tomasz Więcek i Wspólnicy Spółka
Jawna, ul. Kartuska 370, 80-125 Gdańsk, zwanym dalej „Organizatorem”.
Promocja odbywa się na terenie Gdańska.
Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 19.12.2014r. do 10.01.2015
r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania
promocji.
Promocja prowadzona jest wyłącznie na stronie internetowej: www.masuj.pl
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej
www.masuj.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
§ 2.
Uczestnictwo w promocji
W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające „Kod z Nagrodą”,
który upoważnia do skorzystania z promocji.
Warunki otrzymania „Kodu z Nagrodą”:
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
www.masuj.pl z podaniem imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
2. Po zostawieniu danych kontaktowych, na podany numer telefonu zostanie
wysłany SMS z przyznanymi punktami, umożliwiającymi skorzystanie z
usługi darmowego masażu.
3. Koszt wysyłki SMS-a jest zgodny z taryfą operatora.
4. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, na podany adres e-mail
zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy potwierdzić.
Warunkiem udziału w promocji jest wizyta w jednym z Centrów
Handlowych na terenie Gdańska, przejście na stronę www.masuj.pl i
pozostawienie poprawnych danych w formularzu kontaktowym.
Uczestnik promocji wypełniając formularz kontaktowy wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu działań marketingowych i
statystycznych prowadzonych przez firmę DRAGO Tomasz Więcek i
Wspólnicy Spółka Jawna zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883), w tym otrzymywanie
wiadomości sms i e-mail. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo
swobodnego wglądu do tych danych na życzenie. Administratorem danych
osobowych jest DRAGO Tomasz Więcek i Wspólnicy Spółka Jawna.
Jedna osoba może zrealizować tylko jeden kod rabatowy.
Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
Oferta limitowana dla określonej liczby osób.
Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia spełniająca warunek, o
którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.

h. Kod rabatowy uprawnia do skorzystania z darmowego 4 minutowego masażu
i.

w terminie do 15.01.2015r na terenie całej Polski w Strefach Masażu Nedo.
Posiadaczowi kodu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania
równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3.
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie
pisemnej w terminie od dnia 11.01.2015r. na adres DRAGO Tomasz Więcek i
Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Kartuska 370, 80-125 Gdańska (o zachowaniu
wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie
będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu
31.01.2015r.).
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony
o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kodu
rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
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§ 4.
Postanowienia końcowe
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich
najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do
II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez
„pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd
powszechny.
Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie
informacyjny.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w
trakcie trwania Promocji bez konieczności informowania o tym.

