REGULAMIN KONKURSU
„fischerTRUCK – innowacje w zasięgu ręki”
I
ORGANIZATOR I POZOSTAŁE POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Organizatorem Konkursu „fischerTRUCK – innowacje w zasięgu ręki” jest fischerpolska Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Albatrosów 2, KRS 0000163317, NIP 679-22-16-060, adres
e-mail: monika.jagiello@fischerpolska.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
2) Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej - www.bezpiecznyfischer.pl
4) Konkurs ma charakter lokalny i odbywa się w wybranym sklepie sieci ”Leroy Merlin” przy ulicy
Malborskiej 35 w Warszawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr
201, poz. 1540 z późn. zm.).
6) Zadanie konkursowe polega na zakupie, w okresie od dnia 9 marca 2018 r. do dnia 10 marca
2018 r. co najmniej dwóch wybranych produktów marki fischer, w tym przynajmniej jednego
opakowania zamocowań DUOPower, w sklepie sieci ”Leroy Merlin” przy ulicy Malborskiej 35
w Warszawie, za co uczestnik otrzyma wskazaną w niniejszym regulaminie nagrodę, której
rodzaj jest uzależniony od ceny zakupionych produktów.

II
UCZESTNICY KONKURSU
1) W konkursie może wziąć udział ten, kto na warunkach wskazanych w Regulaminie dokona
zakupu co najmniej dwóch produktów marki fischer, w tym przynajmniej jednego opakowania
zamocowań DUOPower, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową (tzn. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) w sklepie sieci
Leroy Merlin przy ulicy Malborskiej 35 w Warszawie (dalej zwany: „Uczestnikiem”).
2) W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie:
a. ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c. dokona zakupu co najmniej dwóch produktów z oferty marki fischer, w tym
przynajmniej jednego opakowania zamocowań DUOPower we wskazanym sklepie
sieci Leroy Merlin,
d. zachowa dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT) potwierdzający
zrealizowanie warunków konkursu w czasie jego trwania.

3) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup co najmniej dwóch produktów z oferty marki
fischer, w tym przynajmniej jednego opakowania zamocowań DUOPower. Aby odebrać
nagrodę, Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę
VAT) dokumentujący dokonanie zakupu produktów marki fischer we wskazanym sklepie Leroy
Merlin, z czytelnym wydrukiem daty i godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu,
odpowiadającej zakupionym Produktom.
4) Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz i odebrać jedną nagrodę
wskazaną w punkcie IV niniejszego regulaminu.
III
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU, TERMINARZ
1) Konkurs trwa od 9 do 10 marca 2018 r.
2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) zakup produktów uprawniających do wzięcia udziału w konkursie wskazanych w
punkcie II niniejszego regulaminu;
b) zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie (regulamin "fischerTRUCK –
innowacje w zasięgu ręki” zamieszczony na stronie – www.bezpiecznyfischer.pl).
3) Produktami, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie są produkty marki
„fischer” dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym sklepie Leroy Merlin
przy ulicy Malborskiej 35 w Warszawie w okresie od dnia 09.03.2018 r. do dnia 10.03.2018 r.
(dalej: Produkty).
4) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami i je
akceptuje.

IV
NAGRODY
1) Nagrodami przeznaczonymi dla uczestników konkursu są magnesy fischer, zestawy klocków
fischertechnik oraz duże zestawy klocków fischertechnik.
2) Przyznanie nagrody uczestnikom przebiega na podstawie wytycznych zamieszczonych w
punkcie IV „Nagrody” niniejszego regulaminu.
3) Uczestnik, który spełni warunki konkursu „fischerTRUCK – innowacje w zasięgu ręki” oraz
przedstawi dowód zakupu produktów objętych promocją (paragon fiskalny lub fakturę VAT)
w wymienionych poniżej kwotach otrzyma:
•
•
•

kwota na dowodzie zakupu od 29 zł – nagrodą dla uczestnika jest magnes fischer,
kwota na dowodzie zakupu od 49 zł – nagrodą dla uczestnika jest mały zestaw klocków
fischertechnik,
kwota na dowodzie zakupu od 99 zł - nagrodą dla uczestnika jest duży zestaw klocków
fischertechnik.

4) W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu
(paragonu fiskalnego lub faktury VAT) dokumentującego dokonanie zakupu produktów marki
fischer we wskazanym w regulaminie sklepie Leroy Merlin, z czytelnym wydrukiem daty i
godziny oraz pozycji na dowodzie zakupu, odpowiadającej zakupionym Produktom.
5) Uczestnikom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagród.
6) Nagrody zostaną wydane uczestnikom pod warunkiem dopełnienia przez nich powołanych w
regulaminie formalności. Wydanie nagród, przez przedstawicieli fischerpolska lub osobę
upoważnioną, nastąpi w mobilnym centrum fischerTRUCK, znajdującym się na parkingu sklepie
sieci Leroy Merlin przy ulicy Malborskiej 35 w Warszawie.
7) Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę, niezależnie od liczby
paragonów fiskalnych lub faktur VAT jakimi dysponuje.
8) Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają własnością Organizatora.
9) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.
10) Nagrody będą wydawane uczestnikom do dnia 10.03.2018 r.
11) Organizator zastrzega, że liczba nagród w konkursie jest ograniczona.
VI
PRZEBIEG KONKURSU I REKLAMACJE
1) W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora
(zwana dalej: „Komisją").
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.
3) Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora
wskazany w części I pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres:
monika.jagiello@fischerpolska.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
4) Pisemna reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w części I pkt. 1 niniejszego
Regulaminu w terminie 14 dni od upływu daty zakończenia wydawania nagród i zawierać imię
oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w
terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu
określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.
5) Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na
adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VII

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1) Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w
Konkursie.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny.
2) Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs bez podania przyczyn.
3) Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

