
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Promocja puzzli i gier Trefl” 
(dalej zwany „Regulaminem”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres, okres obowiązywania oraz warunki uczestnictwa w promocji „Promocja puzzli i gier 

Trefl” (dalej jako „Promocja”) 

2. Organizatorem Promocji jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych FunTECH, z siedzibą w 

Białej Podlaskiej (21-500), , ul. Sidorska 117B; NIP: 5372637506 (dalej jako „Organizator”). 

3. Promocja trwa od dnia 09 maja 2018 roku do 30 września 2018 roku, przy czym promocja w zakresie Zniżki powitalnej trwa do 

30.05.2018r,   

4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach Członków Wspierających Organizatora 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Sklepy”). 

5. Przedmiotem Promocji jest przyznanie wszystkim uprawnionym uczestnikom (dalej jako „Uczestnicy”), określonym w ramach 

Regulaminu, nagród określonych przepisami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Nagrody”). 

6. Promocją objęte są produkty  - puzzle i gry wyprodukowane przez Trefl S.A. z siedzibą w Sopocie, Plac Dwóch Miast 1, 81-731 

Sopot. NIP: 5851357118 i dostępne w Sklepach, (dalej jako „Promowane produkty”). 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne - konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), które mają ukończony szesnasty rok życia w chwili rejestracji. 

2. Wśród osób wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy 

Członków Wspierających biorących udział w promocji oraz ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii I stopnia, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

3. Warunkiem wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji jest spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

a. Posiadanie konta w systemie ZenCard (dalej jako „System ZenCard”) prowadzonym przez spółkę ZenCard spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II, nr 80 (00–175) Warszawa, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000487857, kapitał zakładowy: 107.900,00 zł, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 

(dalej jako „ZenCard”),w okresie obowiązywania promocji 

b. wyrażenie ZenCard zgody na komunikację drogą elektroniczną, 

c. dokonanie zakupu bądź kilku zakupów, w okresie trwania promocji, w Sklepie Członka Wspierającego Organizatora 

zarejestrowaną w Systemie ZenCard kartą płatniczą (dalej jako „Zarejestrowana Karta”) lub gotówką przy wykorzystaniu 

płatności gotówkowej w Systemie ZenCard za co najmniej 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) w jednej transakcji, 

zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w §3 Regulaminu. 

 

 

 
§3  ZASADY PROMOCJI  

 

1. Uczestnikowi, który spełnił warunki określone w § 2 Regulaminu Organizator przyznaje jednorazową zniżkę, którą 

Uczestnik może zrealizować do 31 maja 2018 roku, w wysokości 20% na Promowane Produkty (dalej „Zniżka Powitalna”). 

2. Zniżka Powitalna uprawnia do jednorazowego rabatu jedynie na Promowane Produkty pod warunkiem jednorazowego 

zakupu Promowanych Produktów za kwotę co najmniej 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) w jednej 

transakcji oraz dokonania płatności za Promowane Produkty przy użyciu  Zarejestrowanej Karty lub gotówką przy 

wykorzystaniu płatności gotówkowej w Systemie ZenCard. 

3. Zniżka Powitalna jest jednorazowa. Uczestnik nie może korzystać ze zniżki więcej niż jeden raz.  



4. W okresie trwania promocji, Uczestnikowi, który spełnił warunki regulaminu Organizator przyznaje zniżkę , którą 

Uczestnik może zrealizować do 30 września 2018 roku, w wysokości 30% na Promowane Produkty (dalej „Zniżka 

Premiowa”). 

5.  Warunkiem otrzymania Zniżki Premiowej jest  dokonanie przez Uczestnika dwukrotnego zakupu Promowanych 

Produktów w Sklepie Członka Wspierającego Organizatora za co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) 

każdy oraz dokonania płatności  za Promowane Produkty przy użyciu zarejestrowanej Karty lub gotówką przy 

wykorzystaniu płatności gotówkowej w Systemie ZenCard w okresie trwania Promocji. 

6. Przyznanie Uczestnikowi Zniżki Premiowej potwierdzone zostanie poprzez przesłanie Uczestnikowi wiadomości 

tekstowej SMS na wskazany przez niego numer telefonu - o ile w procesie rejestracji w Systemie ZenCard wyraził on 

zgodę na otrzymywanie komunikacji drogą elektroniczną. 

7. Zniżka Premiowa uprawnia do jednorazowego rabatu jedynie na Promowane Produkty po pokazaniu obsłudze w 

Sklepie przed płatnością otrzymanej wiadomości tekstowej o której mowa w punkcie 6 powyżej pod warunkiem 

spełnienia wymogów określonych w pkt 6. 

8. Uczestnik z jednej Zniżki Premiowej może skorzystać tylko raz. 

9. Po wykorzystaniu Zniżki Premiowej Uczestnik może uzyskać kolejną Zniżkę Premiową na zasadach określonych w 

punktach 4-7Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. powyżej. 

 
§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Organizator Promocji nie jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Całość danych przekazanych przez Uczestnika przetwarzana jest w ramach 

Systemu ZenCard a administratorem danych osobowych jest ZenCard, który je przetwarza na zasadach określonych w: 

a. polityce prywatności Zencard (dostępnej na stronie internetowej https://zencard.pl/privacy) 

oraz:  

b. Regulaminie ZenCard dla użytkownika (dostępnym na stronie internetowej: https://zencard.pl/regulamin) 
 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi w okresie trwania Promocji. 

3. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych i powinny zostać przesłane elektronicznie na adres 

poczty elektronicznej: marek.dresler@funtech.info.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i 

Artykułów Biurowych  FunTECH  ul. Sidorska 117B; 21-500 Biała Podlaska, woj. Lubelskie.  

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub dokładny adres Uczestnika, opis i uzasadnienie 

reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Promocji oraz treść żądania. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380). 

6. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych 

i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w lokalach Organizatora Promocji wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu (dalej jako „Sklepy”). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może 

naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

Sklepy biorące udział w Promocji: 

1. GEPPA Julita Halina Choba - Radziewicz - Wyszków ul. Sowińskiego 62 

2.  IWEX sp. z o.o., w sklepach: 

a) TOYS WORLD - Kraśnik ul. Urzędowska 551a 

b)  TOYS WORLD - Lubartów ul. Lubelska 22 

c) TOYS WORLD  - Tomaszów Lubelski ul. Traugutta 1 

d) TOYS WORLD  - Chełm ul. Lubelska 59 

e) TOYS WORLD  - Łuków ul. Wyszyńskiego 25 

3. P.H.U.FORMAT Dariusz Krawczyk – Nowy Tomyśl ul. Juliana Tuwima 9 

4. P.H.U.FORMAT Dariusz Krawczyk - Grodzisk Wielkopolski ul. Dolna 55 

 


