REGULAMIN PROMOCJI
„SZÓSTY BOCHENEK CHLEBA BEZ DROŻDŻY ZA 1 GROSZ”

§ 1 [Organizator]
Organizatorem promocji „Szósty bochenek chleba bez drożdży za 1 grosz” jest Jan-Dar Sp. z
o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Rzemieślniczej 2, 89-200 Zamość, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013541, NIP
953-22-70-495 , o kapitale zakładowym 51.500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2 [Informacje o promocji]
Regulamin promocji oraz dodatkowe Informacje o promocji dostępne są na stronie
internetowej www.grochola.eu
§ 3 [Czas trwania]
Promocja określona niniejszym regulaminem obejmuje wszystkie sklepy sieci Cukiernie
Grochola i jest prowadzona od dnia 15 czerwca 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
§ 4 [Definicje]
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Sklep firmowy – sklep należący do sieci prowadzonej pod marką Cukiernie Grochola,
2) Promocja – promocja prowadzona przez Organizatora na warunkach i zasadach
określonych w treści niniejszego Regulaminu,
3) Regulamin – Regulamin Promocji „Szósty bochenek chleba bez drożdży za 1 grosz”,
określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora
oraz Uczestników Promocji,
4) Uczestnik – klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w sklepach firmowych i
biorący udział w Promocji,
5) Zestaw Promocyjny – zakup 5 sztuk chleba razowego bez drożdży lub chleba żytniego
bez drożdży, wyłącznie w postaci całych bochenków (krojonych lub niekrojonych),
potwierdzony w sposób określony w Regulaminie.
6) Korzyść – bochenek chleba razowego bez drożdży lub żytniego bez drożdży o wadze
1,6 kg, sprzedawany Uczestnikowi w cenie 1 grosz (jeden grosz), po spełnieniu
warunków Promocji określonych Regulaminem, po uzyskaniu pięciu pieczątek
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firmowych na przeznaczonych do udziału w promocji ulotkach.
§ 5 [Uczestnicy i warunki Promocji]
1. W promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią łącznie
następujące warunki:
1) Ukończyły 18 rok życia albo też ukończyły 13 rok życia i posiadają zgodę opiekunów
prawnych na udział w Promocji,
2) Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę opiekunów prawnych
na udział w Promocji,
3) W okresie Promocji dokonają zakupu minimum 5 sztuk chleba razowego bez
drożdży lub chleba żytniego bez drożdży,
4) Poinformują pracownika sklepu firmowego o woli przystąpieniu do udziału w
Promocji na warunkach określonych Regulaminem.
2. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia warunków uczestnictwa określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami obowiązującymi w sieci
Grochola.
§ 6 [Zasady przyznawania korzyści]
1. Warunkiem uzyskania Korzyści jest:
1) zakup Zestawu Promocyjnego, tj. zakup 5 sztuk chleba razowego bez drożdży lub
chleba żytniego bez drożdży, wyłącznie w postaci całych bochenków (krojonych lub
niekrojonych). Zakup nie jest wymagany jednorazowo, nie jest również wymagany
zakup jednego rodzaju chleba bez drożdży,
2) udokumentowanie zakupu Zestawu Promocyjnego przez pracownika sklepu
firmowego poprzez umieszczenie na specjalnej przeznaczonej do tego ulotce
promocyjnej pieczątki firmowej w ilości odpowiadającej każdorazowo ilości
zakupionych przez Uczestnika całych bochenków chleba razowego bez drożdży lub
chleba żytniego bez drożdży. Uczestnik otrzymuje ulotkę umożliwiającą udział w
Promocji od pracowników sklepów firmowych przy zakupie co najmniej 1 sztuki
chleba razowego bez drożdży lub chleba żytniego bez drożdży,
3) po uzyskaniu pięciu pieczątek firmowych dokumentujących zakup Zestawu
Promocyjnego w sposób opisany wyżej, przekazanie przez Uczestnika ulotki
promocyjnej pracownikowi sklepu firmowego.
2. Każdy Uczestnik Promocji, po dopełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, w
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szczególności w §5 i §6, może zakupić według własnego wyboru jeden bochenek
chleba razowego bez drożdży lub żytniego bez drożdży o wadze 1,6 kg za cenę 1 grosz
(jeden grosz).
3. W przypadku braku wybranego bochenka chleba w danym sklepie i dniu, Uczestnik
nie może żądać natychmiastowej sprzedaży Korzyści w tym sklepie. Uczestnikowi
przysługuje wówczas prawo do zakupu Korzyści w innym sklepie firmowym lub
wskazania w sklepie firmowym, w którym Korzyść tą chce odebrać, innego dnia w
którym zakupu takiego dokona.
4. Korzyść zakupiona w ramach Promocji nie może być wymieniana na gotówkę bądź
inne produkty dostępne w sklepach firmowych.
5. Organizator zastrzega, że wskazana w Regulaminie waga chleba razowego bez drożdży
lub żytniego bez drożdży może odbiegać od rzeczywistej, co jest m.in. wynikiem
zastosowanego procesu technologicznego.
§ 7 [Tryb składania reklamacji]
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane
przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja winna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, opis problemu oraz
ewentualnie żądanie określonego zachowania Organizatora. Składający reklamację
winien umieścić w jej treści wyraźną zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie
danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie w treści Reklamacji
numeru telefonu Uczestnika umożliwi Organizatorowi sprawniejszą komunikację z
Uczestnikiem.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie
7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4. Podstawę rozpoznania reklamacji stanowi treści niniejszego Regulaminu oraz przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
5. Składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym nadanym przez Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od
daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 8 [Postanowienia końcowe]
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Przystępując do udziału w promocji Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu
oraz wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych Regulaminem.
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3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz zakończenia Promocji
w każdym czasie, bez podania przyczyny.
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