
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POMOC W PAKIECIE” 

 
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Pomoc w pakiecie” (dalej: „Promocja”) jest Power Canvas spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie  (kod: 30-701), przy ul. Zabłocie 39, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w  Krakowie, 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem identyfikacyjnym NIP: 6751524327, 
REGON: 362516750, zwana dalej “Organizatorem”. 

2. Promocja zostanie przeprowadzona w sklepie internetowym Organizatora, znajdującym się pod adresem: 
www.powercanvas.pl („Sklep Internetowy”). 

3. Promocja trwa od dnia 16.11.2019 r. do dnia 16.12.2019 r. 
4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto spełni łącznie następujące warunki („Uczestnik Promocji”): 

a) wypełni  znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego formularz zgłoszeniowy Uczestnika Promocji, 
podając Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, 

b) nadeśle na adres Organizatora, na koszt Uczestnika Promocji, minimum 15 koszulek biegowych typu 
T-shirt, tj. koszulek pamiątkowych, które Uczestnik Promocji otrzymał podczas udziału w różnych 
biegach/zawodach - czystych oraz w dobrym stanie (nadesłane koszulki nie muszą być nieużywane, 
natomiast muszą nadawać się do dalszego użytkowania). 

5. Uczestnik Promocji, spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jest uprawniony do otrzymania 
kuponu rabatowego („Voucher”) o wartości 100 zł brutto na zakupy w Sklepie Internetowym oraz zwrotu 
kosztów wysyłki zamówienia. Voucher przekazany zostanie Uczestnikowi Promocji w postaci elektronicznej, 
poprzez wysyłkę kodu rabatowego na adres e-mail Uczestnika Promocji, wskazany w formularzu 
zgłoszeniowym, w terminie 14 dni od dnia sprawdzenia przesyłki otrzymanej od Uczestnika Promocji i 
dokonania akceptacji ilości oraz stanu koszulek biegowych nadesłanych przez Uczestnika Promocji, pod kątem 
spełnienia wymogów określonych w punkcie 4 lit. b) powyżej. 

6. Celem Promocji jest wsparcie organizacji charytatywnych, wybranych przez Organizatora.  Nadesłane przez 
Uczestników Promocji koszulki biegowe Organizator przekaże właścicielowi serwisu 
internetowego: www.pomaganieprzezubranie.pl, zajmującemu się sprzedażą odzieży używanej do krajów 
Trzeciego Świata oraz wsparciem organizacji charytatywnych dowolnie wskazanych przez darczyńców, ze 
środków odzyskanych ze sprzedaży każdego kilograma przekazanej odzieży. 

7. Uczestnicy Promocji uprawnieni są do nadsyłania do Organizatora również koszulek biegowych typu T-shirt w 
ilości mniejszej niż 15 sztuk, z zastrzeżeniem, że nadesłanie przez Uczestnika Promocji mniejszej ilości 
koszulek biegowych typu T-shirt oznacza niespełnienie warunków wskazanych w punkcie 4 niniejszego 
regulaminu i  nie skutkuje przyznaniem Uczestnikowi Promocji Vouchera.  

8. W celu skorzystania z Vouchera należy dodać produkty do koszyka zakupowego w Sklepie Internetowym,  
wpisać w koszyku zakupowym w polu „kupony” odpowiedni kod rabatowy, otrzymany przez Uczestnika 
Promocji oraz potwierdzić chęć skorzystania z kodu rabatowego przyciskiem „TAK”. 

9. W przypadku dokonania przez Uczestnika zakupów w Sklepie Internetowym, w ramach jednej transakcji, 
których cena brutto, bez doliczonych kosztów wysyłki zamówienia, jest niższa od kwoty wskazanej na 
Voucherze, Organizator nie zwraca niewykorzystanej przez Uczestnika Promocji różnicy pomiędzy ceną brutto 
całości zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym w ramach jednej transakcji, bez doliczonych kosztów 
wysyłki zamówienia a wartością użytego przez Uczestnika Promocji Vouchera przewyższającą tę cenę. 

10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, prowadzonymi w tym samym czasie w Sklepie 
Internetowym Organizatora.  

11. Posiadanie przez Uczestnika Promocji Vouchera, wydanego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie 
oraz innych kuponów lub kodów rabatowych różnych rodzajów nie stanowi podstawy do zwiększenia rabatu na 
zakupy dokonywane w Sklepie Internetowym podczas jednej transakcji; Voucher oraz inne kupony lub kody 
rabatowe nie sumują się.  

12. Każdy Voucher może zostać wykorzystany tylko jeden raz.  
13. Vouchery mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w okresie ich ważności.  
14. Vouchery, dostępne w ramach niniejszej Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę, zamianie na inny towar, 

ani zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Promocji wynikających z niezgodności towaru z umową lub 
rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 

15. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji (tj. wypełnić formularz zgłoszeniowy i nadesłać do 
Organizatora koszulki biegowe typu T-shirt) wielokrotnie, z zastrzeżeniem że jeden Uczestnik Promocji 
uprawniony jest do otrzymania wyłącznie jednego Vouchera w trakcie trwania Promocji.  



16. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym 
uczestnikom na stronie internetowej: www.powercanvas.pl/pomoc-w-pakiecie 

17. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane m.in. pod adres Organizatora: Power Canvas sp. 
z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, z dopiskiem „PROMOCJA POMOC W PAKIECIE”. 

18. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania reklamacji.  

19. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i jego 
akceptacją.  

20. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe 
Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach 
określonych w polityce prywatności Organizatora, która znajduje się tutaj: https://powercanvas.pl/pl/content/9-
prywatnosc 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2019 r. 


