
REGULAMIN PROMOCJI 

„Kanapka sPortowców” 
 
 
 

1. Organizatorem promocji jest: Asprod Sp. z  o.o. z  siedzibą w Kliniskach  Wielkich  przy ul. 

Piastowskiej 46, 72-123 Kliniska Wielkie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000007507, o kapitale zakładowym w wysokości 348.000 zł, NIP: 856-000- 

03-76 zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja trwa od 3 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017r. 

3. Regulamin promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 

4. Udział w promocji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba która 

ukończyła 13 rok życia reprezentowana przez przedstawicieli ustawowych. 

5. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich rodzin, 

(zatrudnieni  na podstawie wszelkich umów świadczenia pracy). 

6. Uczestnictwo w promocji polega na dokonywaniu zakupów „Kanapki sPortowców” w 

wybranych stoiskach organizatora. Przy zakupie pierwszej Kanapki uczestnik otrzyma kupon, 

na którym będzie mógł zbierać potwierdzenia zakupów Kanapek w formie znaków 

nanoszonych pieczątką na kuponie. 

7. Za każdą zakupioną Kanapkę uczestnik promocji może otrzymać jeden znak na posiadanym 

kuponie, w tym za zakup pierwszej Kanapki. 

8. Zebranie 10 znaków na kuponie upoważnia uczestnika promocji do wymiany takiego kuponu 

na zaproszenie na mecz Pogoni Szczecin odbywający się na stadionie w Szczecinie. 

9. Za jeden kupon z dziesięcioma znakami uczestnik promocji może otrzymać jedno zaproszenie. 

10. Wymiany kuponu z dziesięcioma pieczątkami można dokonać wyłącznie w Fan Shop przy 

stadionie przy ul Karłowicza w Szczecinie oraz na dwie godziny przed meczem w kasie nr 7. 

11. Wymiana kuponów na zaproszenia może być dokonana przez uczestnika wyłącznie do dnia 

31 sierpnia 2017r. Po tym terminie prawo uczestnika do wymiany kuponu na zaproszenie 

wygasa w całości. 

12. Zaproszenia obowiązują na sektory 1-3, 6-9. 

13. Wymianie na zaproszenia nie będą podlegać kupony uszkodzone w sposób uniemożliwiający 

niewątpliwe stwierdzenie ich treści, nie zawierające dziesięciu potwierdzeń zakupów Kanapki 

bądź zawierające nieoryginalne znaki potwierdzeń zakupu Kanapki. 

14. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany zaproszenia na środki pieniężne. 

15. Organizator ma prawo do unieważnienia kuponów w przypadku  podejrzenia  oszustwa 

oraz, w każdym czasie bez podania przyczyny. 



16. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem niniejszej akcji sprzedaży premiowej 

należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacja będzie rozpatrywana w 

terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O decyzji dotyczącej reklamacji uczestnik zostanie 

poinformowany pisemnie na podany przez siebie adres. Decyzja Organizatora w 

przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest  ostateczna i wiążąca. 

17. Wiążące warunki akcji określone są w niniejszym regulaminie i wszelkie informacje o akcji 

podane  w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Regulaminie  lub 

przedłużenia, bądź  skrócenia   czasu trwania Promocji bez podania przyczyn. 

19. Wszelkie dodatkowe informacje o akcji  można uzyskać w siedzibie Organizatora. 

20. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik 

przystępując do akcji oświadcza, że zapoznał się z  pełną treścią Regulaminu, akceptuje 

wszystkie warunki Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki 

uczestnictwa. 


