
 
 

REGULAMIN PROMOCJI  
„ZA PIECZ ĄTKI – NASZE LODY”  

 
 

§ 1. 
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]  

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji. 
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Promocja obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2017 r. do odwołania. 
4. Organizatorem Promocji jest właściciel marki GUSTORIA – Krzysztof Fąfrowicz, ul. Daniecka 

6,46-053 Dębska Kuźnia, NIP 9910312758. 
5. Promocja obowiązuje w Lokalach GUSTORIA, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. 
6. Biorąc udział w Promocji Klient akceptuje warunki Regulaminu. 

 
§ 2. 

[DEFINICJE]  
 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Promocja – promocję „ZA PIECZĄTKI – NASZE LODY”, 
2) Regulamin – niniejszy regulamin promocji „ZA PIECZĄTKI – NASZE LODY”, 
3) Organizator - Krzysztofa Fąfrowicza, ul. Daniecka 6 46-053 Dębska Kuźnia, NIP 9910312758, 
4) Karta – znak legitymacyjny na okaziciela w postaci papierowej karty, na którym odbijane są pieczątki 

Organizatora, służący do potwierdzenia uprawnienia do uzyskania Nagrody, 
5) Klient – posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych konsumenta, to jest osobę fizyczną, 

która nabywa w Lokalu GUSTORIA Produkt działając bez związku  działalnością gospodarczą lub 
zawodową tej osoby fizycznej, 

6) Lokal GUSTORIA – lokal gastronomiczny działający w ramach marki GUSTORIA wymieniony w 
załączniku nr 1 do Regulaminu, 

7) Produkt – każdy towar znajdujący się w ofercie Lokalu GUSTORIA, 
8) Nagroda – nagrodę rzeczową w postaci jednej średniej porcji lodów o dowolnym smaku stanowiącej 

Produkt. 
 

§ 3. 
[WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI]  

1. Klient może wziąć udział w Promocji, jeżeli: 
1) w czasie trwania Promocji dokona jednorazowego, to jest objętego jednym paragonem z kasy 

rejestrującej, nabycia Produktu za co najmniej 10 złotych, 
2) przy nabyciu niezwłocznie okaże Kartę, na której osoba uprawniona w Lokalu GUSTORIA odbije 

pieczątkę. 
2. Każdy jednorazowy zakup, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 (niezależnie od łącznej ceny sprzedaży), 

uprawnia do uzyskania 1 pieczątki. 
3. Jeżeli w chwili nabycia Produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Klient nie ma Karty, osoba 

uprawniona w Lokalu GUSTORIA wydaje mu nową kartę i odbija w niej jedną pieczątkę. 
4. Z chwilą wydania Karta stanowi własność Klienta. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie karty w 

należytym stanie. Organizator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie Karty ani nie wydaje 
duplikatów karty. 

5. Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie. 
6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami, w tym promocjami organizowanymi w Lokalu GUSTORIA. 

  
§ 4. 

[WARUNKI ODBIORU NAGRODY]  
1. Klient jest uprawniony do obioru Nagrody, jeżeli: 

1) posiada Kartę, na której zgromadzonych jest 6 pieczątek, 
2) odda Kartę, o której mowa w pkt. 1, osobie uprawnionej w Lokalu GUSTORIA. 

2. Nagroda zostaje przekazana Klientowi, o którym mowa w ust. 1, w Lokalu GUSTORIA niezwłocznie 
po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

3. Osoba uprawniona w Lokalu GUSTORIA może odmówić wydania Klientowi Nagrody, jeżeli: 
1) Karta jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający weryfikację warunku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, 



 
 

2) treść Karty budzi wątpliwości co do jej autentyczności, w szczególności uwidocznione na niej 
pieczątki są przerobione lub podrobione albo nie zostały odbite przez osobę uprawnioną w 
Lokalu GUSTORIA, 

3) Klient odmawia oddania Karty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osobie uprawnionej w Lokalu 
GUSTORIA. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę ani Klient nie może otrzymać jej równowartości 
pieniężnej. 

5. Karta oddana w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zwrotowi Klientowi. 
 

§ 5. 
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]  

1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie przez Klientów i mogą dotyczyć wyłącznie Promocji. 
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Krzysztof 

Fąfrowicz, ul. Daniecka 6, 46-053 Dębska Kuźnia. 
3. Reklamacja winna zawierać: 

1) imię i nazwisko Klienta, 
2) adres Klienta do doręczeń, 
3) opis przyczyny reklamacji i proponowany sposób załatwienia sprawy, 
4) podpis Klienta. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich doręczenia 
Organizatorowi. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w ust. 3, zostaną 
pozostawione bez rozpoznania. 

5. Organizator prześle Klientowi odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od jej rozpatrzenia. 
6. Rozstrzygnięcia Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. 
7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta składającego reklamację wyłącznie w 

związku z postępowaniem reklamacyjnym, a po jego zakończeniu dane osobowe zostaną usunięte. 
Dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom. Podanie danych przez 
Klienta jest dobrowolne, a Klient ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
Administratorem danych jest Krzysztof Fąfrowicz, ul. Daniecka 6,46-053 Dębska Kuźnia, NIP 
9910312758. 

8. Klient składający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i 
sposób, o którym mowa w ust. 7. 

 
§ 6. 

[POSTANOWIENIA KO ŃCOWE] 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawne 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Organizator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na 

stronie internetowej http://www.gustoria.pl. 
3. Organizator może zakończyć lub zawiesić Promocję w dowolnym czasie bez podania przyczyny. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 



 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Za piecz ątki – nasze lody”  
 

 
 
 
 

WYKAZ LOKALI GUSTORIA  
BIORĄCYCH UDZIAŁW W PROMOCJI  

„ZA PIECZ ĄTKI – NASZE LODY ” 
 
 
 

1. Lodziarnia GUSTORIA, Rynek 19, 45-015 Opole. 
2. Lodziarnia GUSTORIA, ul. Daniecka 6, 46-053 Dębska Kuźnia. 


