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1. Organizatorem promocji i administratorem danych osobowych jest Tropical Tadeusz Ogrodnik z           

siedzibą w Chorzowie 41-507, przy ul. Opolskiej 25.  
2. Promocja prowadzona jest w celu zwiększenia sprzedaży karmy dla psów oznaczonej znakiem            

towarowym TropiDog wytworzonej przez Organizatora (zwana w dalszej części Regulaminu Karmą) dla            
konsumentów oraz sklepów i hurtowni zoologicznych, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej          
Polskiej. 

3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla konsumentów, którzy w okresie od dnia 1.07.2019 r. do              
dnia 31.12.2019 r. (lecz przed wyczerpaniem zapasów nagród rzeczowych) nabędą w uczestniczącym w             
promocji sklepie Karmę o wartości co najmniej 250,00 zł. wg zapłaconej ceny sprzedaży z              
uwzględnieniem przysługujących Uczestnikowi rabatów. Nabycie Karmy nie musi być jednorazowe,          
może następować sukcesywnie, ale musi następować w tym samym sklepie, w partiach obejmujących             
każdorazowo Karmę o wartości co najmniej 50 zł. Nabycie takiej ilości Karmy będzie przez sklep               
potwierdzane niezwłocznym wydaniem naklejki a równocześnie z pierwszą naklejką będzie wydany           
opieczętowany przez dany sklep blankiet do zbierania naklejek.  

4. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepów uczestniczących w promocji, których lista           
dostępna jest na stronie internetowej Organizatora. 

5. Zgłoszenie do promocji jest dokonywane przez przedstawienie sklepowi w okresie do dnia            
31.12.2019 r. pięciu naklejek na blankiecie opieczętowanym przez ten sklep, co oznacza spełnienie            
warunku nabycia Karmy w ilości wymaganej dla uczestnictwa w promocji. Sklep zatrzymuje            
wypełniony blankiet. 

6. Nagrodą w promocji jest możliwość zakupu książki Briana Hare i Vanessy Woods pt „Psi geniusz” w                
cenie promocyjnej 0,01 zł. (jeden grosz). Ilość nagród jest ograniczona przeznaczoną do tego celu              
częścią nakładu książki. Sprzedaż książki w cenie promocyjnej nastąpi w sklepie, który opieczętował             
blankiet, powinno to nastąpić niezwłocznie, chyba że sklep wyczerpał dostępną mu ilość nagród – w               
takim przypadku wydanie nagrody nastąpi w tym sklepie w terminie do 30 dni od momentu spełnienia                
warunku nabycia Karmy w ilości wymaganej dla uczestnictwa w promocji. 

7. Nie odebranie w terminie 30 nagrody skutkuje utratą prawa do nagrody. 
8. Jedna osoba może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń w konkursie pod warunkiem każdorazowego            

spełnienia warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
9. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego. 
10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inne - pieniężne lub niepieniężne. 
11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia odbioru nagrody na osobę trzecią. 
12. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie, zwłaszcza z przyczyn            

technicznych lub z powodu wcześniejszego wyczerpania nagród.  
14. Ewentualne spory wynikające z konkursów, których dotyczy regulamin poddaje się pod właściwość            

miejscową sądu wedle miejsca zamieszkania Organizatora. 
15. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym w okresie trwania           

konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia, na Stronie internetowej www.tropidog.pl, w siedzibie            
Organizatora oraz w Sklepie uczestniczącym w promocji.  

16. Gdyby któreś z postanowień Regulaminu okazało się nieważne albo zmianie uległ stan prawny             
uniemożliwiając lub istotnie utrudniając wykonanie takiego postanowienia, w pozostałej części          
pozostaje on w mocy, zaś Organizator, kierując się koniecznością ochrony praw konsumentów,            
ustanowi postanowienie zamienne o skutkach jak najbardziej zbliżonych do celów promocji w            
poszanowaniu praw konsumenta. 

 

http://www.tropidog.pl/

