Regulamin promocji
„kupony NAJBA COIN”

Promocja „kupony NAJBA COIN” ma na celu tworzenie społeczności użytkowników
produktów i odbiorców usług oferowanych w ramach firmy DOMINIK KRÓLICZEK YEAH
BUNNY SOFT a o przystąpieniu do udziału w promocji stanowi fakt zakupu płyty “Ballady o
kurde życiu, część pierwsza albo ostatnia” w wersji rozszerzonej, do której dołączona jest
zdrapka zawierająca ukryte pod warstwą ścieralną 12 słów.

[Informacje ogólne]
§1
1. Niniejszy regulamin zawiera określenie zasad korzystania z promocji „kupony NAJBA
COIN”, w dalszej części dokumentu zwanej „promocją”.
2. Organizatorem promocji jest firma DOMINIK KRÓLICZEK YEAH BUNNY SOFT z
siedzibą w Krakowie 31-145, ul. Bp. Prandoty 10A/30, z przypisanym NIP: 5512604761. 3.
Promocja polega na dołączaniu przy zakupie płyty “Ballady o kurde życiu, część pierwsza
albo ostatnia” w wersji rozszerzonej zdrapki, która to zdrapka uprawnia jej posiadacza do:
a) zbierania „kuponów NAJBA COINÓW”, które następnie wymieniane będą mogły
być

na

kupony

promocyjne

do

wykorzystania

w

ramach

koncertów

przeprowadzanych przez organizatora promocji, uzyskiwania dzięki nim zniżki na
zakup ubrań w sklepie prowadzonym w ramach działalności organizatora promocji,
b) wymiany „kuponów NAJBA COINÓW” na dodatkowy content w ramach
wydawanych przez organizatora promocji płyt;
c) wymiany „kuponów NAJBA COINÓW na dostęp do wcześniejszego odsłuchu
materiału płytowego oferowanego w ramach wydawnictwa organizatora promocji; d)
wymiany „kuponów NAJBA COINÓW” na udziały w zyskach z wydawanych płyt w
ramach wydawnictwa organizatora promocji. Wskazuje się, że w odniesieniu do tego
ustępu zawarta będzie musiała być odrębna umowa cywilno-prawna pomiędzy
podmiotami;
e) zakupu kolejnego wydawnictwa płyty z rabatem w wysokości 50%.
[Zakres temporalny promocji]

§2
1. Organizator promocji ustala czas jej trwania na okres od dnia wejścia w życie regulaminu
do dnia 1 stycznia 2023 roku, czyniąc tym samym zastrzeżenie, że czas promocji może
zostać każdorazowo wydłużony poprzez zmianę postanowień niniejszego regulaminu.
2. Okres przystąpienia do promocji jest tożsamy z okresem jej trwania, określonym w punkcie
1 niniejszego paragrafu.

[Uczestnictwo w promocji]
§3
1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie osoba fizyczna w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego spełniająca warunek pełnoletniości w dniu dokonania zakupu płyty
“Ballady o kurde życiu, część pierwsza albo ostatnia” w wersji rozszerzonej, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w ramach prowadzonej przez
organizatora działalności gospodarczej ani podejmujące z nim współpracę na podstawie
umowy o współpracy gospodarczej,

[Nagrody]
§4
1. Nagrodami w promocji oprócz uprawnień określonych w §1 pkt. 3 niniejszego regulaminu
są:
a) wszelkie określone działania przyrzeczeniem organizatora promocji zawieranym
wobec użytkowników prowadzonego w ramach jego działalności sklepu
internetowego, które po dokonaniu tego przyrzeczenia w terminie 5 dni roboczych
znajdowały się będą w niniejszym regulaminie.
[Zasady promocji]
§5

1. W promocji wziąć udział może uczestnik, który spełnia warunki określone w §3 niniejszego
regulaminu oraz dodatkowo wyrazi zgodę na uczestnictwo w niniejszej promocji poprzez
zaakceptowanie postanowień przedmiotowego regulaminu.
2. Uczestnik promocji nie musi posiadać aktywnego konta klienta w ramach prowadzonego
przez organizatora promocji sklepu internetowego, jednakże posiadanie konta klienta
wiąże się z otrzymaniem dodatkowych „kuponów NAJBA COINÓW”.

[Słownik pojęć występujących w regulaminie]
§6
1. Promocja „kupony NAJBA COIN” – dwustronne zobowiązanie umowne na linii
organizator – uczestnicy.
2. „Kupon NAJBA COIN” – nośnik fizyczny dołączany do zakupionej płyty w formie
papierowej zdrapki;
3. Uczestnik promocji – osoba fizyczna, która dokonała zakupu rozszerzonej wersji płyty
“Ballady o kurde życiu, część pierwsza albo ostatnia”
4. Nagroda – korzyść materialna o charakterze uznaniowym organizatora promocji
określona postanowieniami przedmiotowego regulaminu.
5. Organizator promocji - firma DOMINIK KRÓLICZEK YEAH BUNNY SOFT z
siedzibą w Krakowie 31-145, ul. Bp. Prandoty 10A/30, z przypisanym NIP:
5512604761.
6. Czas trwania promocji – czas określony w §2 niniejszego regulaminu.

[Podatki od nagród]
§7
1. Nagrody dostępne do uzyskania w ramach akcji promocyjnej są zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie postanowień art. 21 ust.1 pkt 68
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z
2019 roku, poz. 1387 z późn. zm.) jako nagrody w sprzedaży premiowej.

2. Organizator promocji niniejszym regulaminem zobowiązuje się do wprowadzania w
ramach

promocji

wyłączenie

tego

rodzaju

nagród,

które

podlegały będą

postanowieniom ustawy wskazanej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

[Reklamacja]
§8
1. Uczestnik promocji ma prawo do wniesienia reklamacji pisemnie na adres siedziby
firmy organizatora promocji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: najbamjusik@gmail.com.
2. Odpowiedź na reklamację wraz z jej rozstrzygnięciem udzielona zostanie odpowiednio
na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni
roboczych od dnia wniesienia reklamacji.

[Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy regulamin każdorazowo przekazywany będzie klientowi dokonującemu zakupu
rozszerzonej wersji płyty “Ballady o kurde życiu, część pierwsza albo ostatnia” na
trwałym papierowym nośniku znajdującym się wewnątrz opakowania produktu wraz z
„kuponem NAJBA COIN”.
2. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Dominik Króliczek
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOMINIK KRÓLICZEK YEAH BUNNY
SOFT z siedzibą w Krakowie 31-145, ul. Bp. Prandoty 10A/30, z przypisanym NIP:
5512604761.
3. Procesy przetwarzania danych w ramach obsługi promocji poświadczane są przez IODO –
Piotra Taraska.
4. Organizator odpowiada za przebieg promocji i nie może w tym względzie zlecać
podwykonawstwa.
5. W przypadku zmiany regulaminu, zmienione postanowienia zostaną przedstawione
uczestnikom promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie
znajdują przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowienia aktów

prawnych stanowiących Politykę Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

