REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„FESTIWAL WYPIEKÓW”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej
pod nazwą „Festiwal Wypieków” (zwanej dalej „Akcją”).
1.2. Organizatorem Akcji jest Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Fabrycznej 5, 00-446
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000253890, posiadająca NIP 521-15-01-724, REGON 012272090
(zwana dalej „Organizatorem”).
1.3. Akcja trwa w terminie zgodnie z harmonogramem (akcja trwa do wyczerpania zapasów książek),
o których mowa w § 2 ust.2.2 Regulaminu . O wyczerpaniu zapasów Uczestnicy zostaną
poinformowani poprzez stosowne informacje umieszczone na stronie internetowej Organizatora
dostępnej pod adresem www.bakalland.pl, www.delecta.pl a w placówkach handlowych na
plakatach i standzie.
1.4. Akcją objęte są produkty pod marką „Bakalland” i „Delecta”, o których mowa w §2 ust. 2.1
Regulaminu, oferowane przez sklepy w danej sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polski (zwaną
dalej „Siecią”).
1.5. Informacje o Akcji dostępne są:
1.5.1 pod adresem Organizatora, o którym mowa w §1 ust. 1.2 Regulaminu,
1.5.2 na stronie internetowej Akcji: www.bakalland.pl, www.delecta.pl,
1.5.3 opcjonalnie na stronie danej Sieci, w której jest akcja (jeśli sieć posiada swoją stronę www)
§2. ZASADY Akcji
2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, które w trakcie trwania Akcji dokonają zakupów (zwanych dalej „Uczestnikiem lub
Uczestnikami”) produktów marki Delecta i marki Bakalland , które dostępne są w danym sklepie Sieci,
w okresie trwania Akcji, na łączną wartość minimum 30zł z VAT (słownie: trzydzieści złotych), zgodnie
z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 2.2 Regulaminu.
2.2. Uczestnik, za każde pełne 30zł z VAT (słownie: trzydzieści złotych) wydane jednorazowo danym
sklepie Sieci na zakup mixu produktów marki Bakalland i marki Delecta, które dostępne są w danym
sklepie Sieci, w okresie trwania Akcji, o którym mowa w punkcie §1 ust. 1.3 Regulaminu jest
uprawniony do zakupu książki(zwanej dalej Produktem Promocyjnym) w cenie promocyjnej 0,1 zł
z VAT (słownie: jeden grosz), albo do otrzymania książki jako GRATIS (w zależności od mechanizmu,
kó™ry został ustalony z danym sklepem / z daną siecią sklepów). Zarówno w jednym jak i drugim
przypadku zakup książki za 0,01zł (w promocyjnej cenie) / wydania książki gratis - musi się odbyć
jednocześnie z dokonaniem zakupów w okresie trwania Akcji o którym mowa w §1 ust. 1.3
Regulaminu.

2.3. Książkę-Produkt Promocyjny Uczestnik musi pobrać z ekspozycji znajdującej się na terenie sklepu
Sieci w którym dokonał zakupu wskazanego w §2 ust. 2.2 Regulaminu w okresie trwania Akcji o
którym mowa w § 1 ust. 1.3 Regulaminu.
2.4. Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednokrotnego udziału w Akcji, jeżeli dokona kolejnego
zakupu produktów na warunkach określonych w §2 ust. 2.2 Regulaminu.
2.5. Produkt Promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (w tym osoby świadczące pracę na
podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego) jak również
członkowie najbliższej rodziny w/w osób tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, wstępni,
zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nimi w stosunku przysposobienia lub pozostające pod
ich opieką.

§3. REKLAMACJE
3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie
umożliwiania nabycia produktów których mowa w § 2 ust. 2.2 Regulaminu lub/i Produktu
Promocyjnego, w okresie trwania Akcji mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej i przesłane
listem poleconym na adres Organizatora: Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Fabryczna 5,
00-446 Warszawa z dopiskiem „Festiwal Wypieków”, najpóźniej w terminie 7 dni (słownie 7dni) od
zakończenia okresu trwania Akcji o którym mowa w §1 ust. 1.3 Regulaminu.
3.2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do nabycia Produktu
Promocyjnego po cenie promocyjnej mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których
mowa w Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć paragon potwierdzający spełnienie warunki
zakupu określonego w § 2 ust. 2.1 i ust 2.2 Regulaminu.
3.3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 dni (słownie:
czternastu dni). O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie
zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji.
3.4. Reklamacje niezawierające danych adresowych składającego reklamację nie będą rozpatrywane.
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie
trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych
na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam
sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie §1 ust. 1.5 Regulaminu
.
4.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia
Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4.4. Przed przystąpieniem do Akcji osoba zgłaszająca chęć udziału powinna zapoznać się z treścią
Regulaminu. Zgłoszenie się do udziału w Akcji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
4.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub
niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub
orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa,
uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw
konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak
najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień .

