
 

REGULAMIN AKCJI „JOSERA WSPIERA” 

 

§1. Zasady ogólne  

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „JOSERA WSPIERA”. 

2. Organizatorem Akcji „JOSERA WSPIERA”, zwanej dalej Akcją jest Josera Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052055, 

NIP 9231531050, REGON 639641543, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w całości 

opłacony, (zwanym dalej: „Organizatorem”).  

3. Fundatorem nagród jest Organizator. 

4. Beneficjentami akcji mogą zostać wyłącznie Organizacje Pożytku Publicznego, 

działające na rzecz psów i kotów, które zostaną wybrane w wyniku głosowania 

trwającego w dniach 04-10.05.2020r. na poniższych sześciu portalach Partnerów 

Akcji: 

- Josera - Karmy dla psa i kota ( https://www.facebook.com/JoseraKarmy) 

- FERA.pl (https://www.facebook.com/sklepferapl/) 

- Sklep ZooArt (https://www.facebook.com/sklepzooart/)  

- Apetete.pl (https://www.facebook.com/apetetepl/) 

- TELEKARMA (https://www.facebook.com/Telekarma/)  

- MAX&MRAU (https://www.facebook.com/maxandmrau/) 

5. Beneficjenci akcji zostaną ogłoszeni dnia 11.05.2020r. na portalach w/w Partnerów 

Akcji. 

§2. Zasady Akcji 

1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Akcja odbędzie się w terminie od 04.05.2020r. do 11.05.2020r.  

3. Akcja jest organizowana na terenie Polski. 

4. Akcja nie jest prowadzona/współprowadzona, sponsorowana, ani administrowana 

przez Facebook.  

5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji i otrzymaniu przez Beneficjenta 

karmy JOSERA Super Premium dla psów o wadze 15 kg w ilości 45 sztuk lub karmy 

JOSERA Super Premium dla kotów o wadze 10 kg w ilości 64 sztuk jest zarejestrowanie 

działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego oraz działalność na rzecz psów i/lub 

kotów. 
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6. Zgłoszenia udziału w Akcji będą przyjmowane w komentarzach pod postem 

rozpoczynającym akcję a opublikowanym na wskazanej stronie Partnerów (§1 ust. 4) 

dnia 4 maja 2020r.  

7. Wybrana przez Organizatora, trzyosobowa Komisja wyłoni u każdego z Partnerów akcji, 

pięciu potencjalnych Beneficjentów, którzy zostaną ogłoszeni w poście 

opublikowanym 07.05.2020r. na wskazanych stronach Partnerów.  

8. Ostateczny wybór Beneficjentów odbędzie się na podstawie głosowania na wybrane 

Organizacje Pożytku Publicznego w komentarzach pod postem opublikowanym przez 

Partnerów dnia 7.05.2020r. Każda wyłoniona OPP musi zostać wskazana w 

oddzielnym komentarzu tak, aby ułatwić głosowanie. Za ważny głos uznaje się 

oznaczenie odpowiedniego komentarza z nazwą Beneficjenta jako „Lubię to”.   

9. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby mogące mieć 

dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. 

W przypadku wygranej przez w/w Beneficjentów wybór ten jest unieważniany.  

10. W Akcji zostanie nagrodzonych 12 Beneficjentów, po dwóch na każdym portalu 

Partnerów Akcji wskazanych w §1 ust. 4. Koszt wysyłki nagród ponosi Josera Polska 

Sp z.o.o.  

11. Informacja o rozstrzygnięciu Akcji i wyłonieniu Beneficjentów, z podaniem ich danych 

zostanie opublikowana do dnia 11.05.2020r.  

12. Jedna osoba może oddać dowolną ilość głosów w Akcji. 

13. Nagrodą dla Beneficjenta jest karma dla psów JOSERA Super Premium o wadze 15 kg 

w ilości 45 sztuk lub karma dla kotów JOSERA Super Premium o wadze 10 kg w ilości 

64 sztuk. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Akcji.  

14. Po ogłoszeniu wyników Beneficjenci zobowiązani są do niezwłocznego 

skontaktowania się z Organizatorem Akcji i podania danych adresowych do wysyłki 

nagrody, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia 

wyników. Nie podanie danych oznacza rezygnację Beneficjenta z prawa do nagrody i 

powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 

Beneficjent może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może żądać zamiany 

nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody  

z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta.  

 

§3. Ochrona danych osobowych 

1. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może 

spowodować wykluczenie z Akcji. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu  

w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu  

tj. w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców.  

3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. 

 

 



§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych 

1. W ramach udziału w Akcji niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika treści o 

charakterze bezprawnym, naruszających prawo i dobre obyczaje.  

2. Zgłoszenie nie może ponadto:  

2.1. być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u Josera sp. z o.o.;  

2.2. zawierać antyreklamy marki Josera lub reklamy podmiotów konkurencyjnych  

w stosunku do Usługodawcy;  

2.3. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich.  

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.  

 

§6. Reklamacje  

 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Akcji powinny być składane 

Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Josera Polska  

Sp. z o. o. ul. Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl.  

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego 

reklamację oraz przyczynę reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba 

wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą  

listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji 

przez Organizatora.  

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne  

 

1. Uczestnik przystępujący do Akcji przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje  

treść niniejszych zasad.  

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji. 

4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika lub Beneficjenta  

do wysokości wartości nagrody, do której Beneficjent jest uprawniony.  

5. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu  

na siedzibę Organizatora.  

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 

mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 


