Regulamin akcji promocyjnej „Podaj łapę” edycja trzecia
(dalej Regulamin)
1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Podaj łapę”
edycja trzecia (dalej Akcja).
2. Organizatorem Akcji jest Maxi Zoo Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317214, NIP: 7010158031,
REGON: 141638928, kapitał zakładowy w wysokości 828 000,00 zł, w całości
wpłacony (dalej Organizator).
3. Akcja jest prowadzona na terenie następujących sklepów Maxi Zoo znajdujących
się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Sklepy):
a) Maxi Zoo BIAŁOŁĘKA obok Kauflandu, ul. Czarodzieja 26, Warszawa,
b) Maxi Zoo w CH Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31, Warszawa,
c) Maxi Zoo WŁOCHY w Centrum e. Leclerc, ul. Jutrzenki 156, Warszawa,
d) Maxi Zoo Park Handlowy Franowo, ul Szwedzka 10, Poznań,
e) Maxi Zoo WINOGRADY, al. Solidarności 42, Poznań,
f) Maxi Zoo MILANÓWEK w Vendo Park, ul. Nowowiejska 2a, Milanówek,
g) Maxi Zoo Mokotów, al. Wilanowska 363, Warszawa
h) Maxi Zoo Wrocław ul. Bardzka 3, Wrocław,
i) Maxi Zoo Targówek, ul. Malborska 41, Warszawa,
j) Maxi Zoo Piaseczno, ul. Okulickiego 20, Piaseczno
k) Maxi Zoo Bemowo, ul. Górczewska 218, Warszawa,
l) Maxi Zoo Sosnowiec, ul. 11 Listopada 122, Sosnowiec,
m) Maxi Zoo Opole, ul. Wrocławska 152/154, Opole,
n) Maxi ZooTulipan, ul. Piłsudskiego 94, Łódź,
o) Maxi Zoo Kraków Futura, ul. prof. A. Rożańskiego 32, Modlniczka,
p) Maxi Zoo Gdynia, ul. Legionów 112/15, Gdynia,
q) Maxi Zoo Wołomin, ul. Geodetów 2, Wołomin.
4. Akcja trwa od dnia 02.11.2017 r. do wyczerpania zapasów, nie później jednak niż
do dnia 30.11.2017 r. (dzień zakończenia sprzedaży bransoletek, o których mowa
w pkt. 8 Regulaminu), przy czym Sklep Maxi Zoo Kraków Futura wskazany pkt 3
podpunkt o) Regulaminu bierze udział w Akcji od dnia 15.11.2017 r.).
5. Możliwość zakupu bransoletek, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, zachodzi
wyłącznie w dniach od 02.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w godzinach otwarcia
Sklepów, z uwzględnieniem treści pkt 4 Regulaminu.
6. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkałych lub
mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki
określone w pkt. 8 Regulaminu (dalej Uczestnik).
7. Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Akcji dla wszystkich jej
potencjalnych uczestników na stronie www.maxizoo.pl oraz w Sklepach.

8. Aby wziąć udział w Akcji, należy w okresie wskazanym w pkt. 5 Regulaminu
zakupić w Sklepie bransoletkę Maxi Zoo (dalej Bransoletka). Zakup bransoletki
jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
9. Cena Bransoletki wynosi 10 zł.
10. Bransoletkę można zakupić przy okazji innych zakupów dokonywanych w Sklepie
lub jako samodzielny zakup.
11. Dodatkowo podczas zakupu jednej Bransoletki Uczestnik otrzymuje jedną
naklejkę, na której są dwie „łapki”. Naklejka ta nie jest produktem do sprzedaży, a
drobnym upominkiem promocyjnym, który otrzymują Uczestnicy w ramach
udziału w Akcji. Jedną łapkę z naklejki Uczestnik może przykleić w wyznaczonym
miejscu w Sklepie i napisać na niej swoje imię oraz imię swojego zwierzęcia, a
pozostałą część naklejki Uczestnik zachowuje dla siebie. Zamiast imienia swojego i
imienia zwierzęcia Uczestnik może napisać życzenia. Tekst wpisany na łapce z
naklejki nie może zawierać przekazów obraźliwych ani jakichkolwiek określeń
uznawanych za wulgarne, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
obrażających lub naruszających prawa jakichkolwiek osób (w tym dobra osobiste)
lub deprecjonujących jakiekolwiek podmioty lub produkty.
12. Otrzymanie naklejki łapki, przyklejenie jej w wyznaczonym miejscu w Sklepie
oraz napisanie na niej danych wskazanych w pkt. 11 powyżej jest dobrowolne i nie
jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
13. Przychód z Akcji zostanie przekazany Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, z siedzibą w Zakopanem, ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500
Zakopane na zakup sprzętu, środków i usług wspierających działalność psów
ratowniczych GOPR, szkolenie i opiekę nad psami ratowniczymi GOPR oraz na
rozbudowę bazy szkoleniowej psów ratowniczych GOPR.
14. O przychodzie zebranym w Akcji Organizator poinformuje Uczestników po jej
zakończeniu poprzez opublikowanie informacji na stronie www.maxizoo.pl.
15. Uczestnik może wziąć udział w Akcji nieograniczoną ilość razy.
16. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane tylko w formie
pisemnej, listem poleconym do dnia 14.12.2017 r. na adres Organizatora z
dopiskiem „Podaj łapę edycja trzecia”.
17. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania
Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Akcji oraz
oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Maxi
Zoo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C, 01-531
Warszawa, moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją „Podaj łapę” edycja trzecia
zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Akcji i wyrażam zgodę na
jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i niezbędne
do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również że mam prawo
wglądu do swoich danych i ich poprawiania”.
18. Decyzja Organizatora rozpatrująca reklamację zostanie przesłana do Uczestnika
zgłaszającego reklamację w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń
bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
19. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji jest – w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) Maxi Zoo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże
Gdyńskie 6C, 01-531 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317214, NIP: 7010158031,
REGON: 141638928, kapitał zakładowy w wysokości 828 000,00 zł, w całości
wpłacony. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora następuje w sposób opisany w pkt. 17 Regulaminu. Dane będą
przetwarzane dla potrzeb ewentualnego przeprowadzenia procedury
reklamacyjnej. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do ewentualnego
przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych i ich poprawiania.
20. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji można uzyskać w siedzibie Organizatora.
21. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Moc
prawną mają postanowienia Regulaminu.

