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REGULAMIN PROMOCJI 

„Styrobud kupujesz ubranie otrzymujesz” 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Regulamin promocji określa zasady sprzedaży premiowej organizowanej przez STYROBUD 

B.T.K. Radomscy Spółka Jawna z siedzibą w Trzebosi, ul. Górna nr 194 Trzeboś, 36-050 Sokołów 

Małopolski, pod nazwą: „Styrobud kupujesz ubranie otrzymujesz”. 

2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. 

3. Promocja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

wykonujące działalność gospodarczą, jak również w stosunku do spółek cywilnych. 

5. Definicje: 

a) Miejsce odbioru nagrody – miejsce sprzedaży Produktów promocyjnych lub u 

dystrybutora Produktów promocyjnych. 

b) Nagroda – komplet odzieży roboczej (kurtka oraz spodnie). 

c) Organizator – STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna ul. Górna nr 194 Trzeboś, 36-

050 Sokołów Małopolski, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5170070048, 

Regon: 691768272, pod nr KRS 0000324575. 

d) Produkt promocyjny – produkt objęty promocją – tj. każda partia 120 m2 kostki 

brukowej z gamy PRESTIGE lub COLORMIX produkcji STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka 

Jawna. 

e) Promocja – Sprzedaż premiowa realizowana na podstawie Regulaminu. 

f) Regulamin – Regulamin promocji „Styrobud kupujesz ubranie otrzymujesz” z dnia 20 

lipca 2020 r. dotyczący sprzedaży premiowej Produktów promocyjnych, dostępny na 

stronie internetowej Organizatora przez okres niezbędny do organizacji Promocji i 

wykonania zobowiązań wynikających z promocji. 

g) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 

gospodarczą, jak również spółka cywilna. 

 

§ 2. Produkty objęte Promocją 

1. Promocja dotyczy sprzedaży partii kostki brukowej o powierzchni 120 m2. 

2. Promocja dotyczy sprzedaży kostki brukowej z gamy PRESTIGE lub COLORMIX produkcji 

STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna. 

3. Promocja nie dotyczy produktów pozagatunkowych. 
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§ 3. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 

działalność gospodarczą, jak również spółka cywilna. 

2. Uczestnik Promocji musi spełniać następujące wymogi: 

a) Posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Zakupić produkty rodzaju i w ilości wskazanej w § 2 Regulaminu u dystrybutora 

produktów Organizatora, 

c) Jeżeli Uczestnik nie działa osobiście, lecz za pośrednictwem przedstawiciela jest 

zobowiązany wskazać osobę, która będzie działać w imieniu Uczestnika w trakcie 

Promocji lub która będzie uprawniona do odbioru w jego imieniu Nagród 

przewidzianych w Promocji. 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 

4. Pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji 

niniejszej promocji nie mogą być uczestnikami Sprzedaży premiowej. 

 

§ 4. Uczestnictwo w Promocji i przyznanie Nagród 

1. Promocja przewiduje przyznanie Nagrody Uczestnikowi pod warunkiem spełnienia warunków 

określonych w Promocji. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:  

a) Zakup przez Uczestnika kostki brukowej z gamy PRESTIGE lub COLORMIX produkcji 

Organizatora, w ilości co najmniej 120 m2, w okresie od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r., oraz 

b) Przekazanie Organizatorowi lub dystrybutorowi przy dokonywaniu zgłoszenia do 

Promocji dowodu zakupu (faktura lub paragon) produktów wskazanych w pkt a), 

zakupionych w okresie trwania Promocji. 

3. Rozliczenia i wręczenie Nagród następować będzie na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego trwania promocji w okresie, od 20 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r., tj. 

kolejno w dniu 31 lipca 2020 r., 31 sierpnia 2020 r. i 30 września 2020 r.  

4. Nagrody będą przyznawane Uczestnikom w ilości proporcjonalnej do wielkości zakupionych 

Produktów objętych promocją, tj. jedna Nagroda będzie przyznawana Uczestnikowi w 

przypadku zakupu każdej partii 120 m2 Produktów premiowych w danym miesiącu 

kalendarzowym, tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty lub na równowartość pieniężną Nagrody. 

6. Ilość nagród jest ograniczona. 

7. Promocja trwa do dnia 30 września 2020 r. lub do wyczerpania Nagród, w zależności które ze 

zdarzeń nastąpi pierwsze.  

 

§ 5. Opinie, uwagi i zastrzeżenia 

1. Uczestnik jest uprawniony do zgłaszania swoich opinii, zastrzeżeń lub uwag dotyczących 

przebiegu Promocji w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia, którego dotyczą 
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opinie, uwagi lub zastrzeżenia, jednak nie później niż wykonanie zobowiązań wynikających z 

Promocji. 

2. Zgłoszenie o którym mowa w § 5 ust 1 może być przekazane Organizatorowi w formie 

pisemnej pod adresem siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej przy użyciu 

formularza elektronicznego dostępnego pod adresem strony internetowej: 

https://styrobudbetoniarnie.pl/reklamacje  

3. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 1 wynosi 14 dni, licząc od dnia 

otrzymania zgłoszenia. 

4. Zgłoszenie winno zawierać, imię i nazwisko, nazwę lub firmę kupującego, nazwę dystrybutora, 

adres korespondencyjny, adres e-mail, nr dowodu zakupu Kostki (faktury lub paragonu) oraz 

treść zgłoszenia, uwagi lub opinii. 

5. Odpowiedź na uwagi, opinie lub zastrzeżenia zostanie wysłana przez Organizatora do 

Uczestnika w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania w formie w jakiej zgłoszenie zostało 

złożone. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory związane z Promocją podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw lub rozporządzeń. 

3. Administratorem danych osobowych, przekazanych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży 

premiowej, jest STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna z siedzibą w Trzeboś, adres: ul. 

Górna nr 194 Trzeboś, 36-050 Sokołów Małopolski, wpisany do rejestru przedsiębiorców w 

Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

5170070048, Regon: 691768272, pod nr KRS 0000324575. 

4. Treść Regulaminu może ulec zmianie, o czym Organizator jest zobowiązany poinformować 

Uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej, w terminie 5 dni przed 

wprowadzeniem zmian Regulaminu. 

5. Sprzedaż premiowa w ramach Promocji nie stanowi gry hazardowej, gry losowej jak również 

zakładu wzajemnego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).  
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