REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Gotuję z Lewiatanem”
(dalej: Regulamin)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Gotuję
z Lewiatanem”, zwaną dalej „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest Organizator – firma pod nazwą Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we
Włocławku, ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek NIP: 618-10-20-505; REGON: 250564559
3. Akcja trwa od dnia 12 listopada 2018 r. do 24 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów
książek w danym sklepie.
4. Uczestnicy Akcji zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów książek poprzez stosowne
informacje umieszczone w sklepach Organizatora.
5. Uczestnikiem Akcji jest podmiot, który spełni wszystkie warunki wzięcia udziału, które
określone są w niniejszym Regulaminie.
6. Akcją objęte są wszystkie sklepy działające pod szyldem Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

§ 2. ZASADY AKCJI
1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, którzy posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, którzy w czasie trwania Akcji zbiorą na kuponie promocyjnym dziesięć naklejek,
zgodnie z zasadami, o których mowa poniżej:
a. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 7 oraz 8, Uczestnik Akcji, za każde zakupy za
minimum 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych) wydane jednorazowo w jednym ze
sklepów Organizatora w czasie obowiązywania Akcji, o którym mowa w § 1 pkt. 3,
otrzyma podczas dokonywania płatności – wydawaną wraz z dokumentem
potwierdzającym dokonanie zakupu – jedną naklejkę promocyjną („Naklejka”) oraz
kartę promocyjną („Karta Promocyjna”), na którą należy przykleić 10 (słownie:
dziesięć) Naklejek.
Przykład:
• w przypadku zakupów na kwotę równą lub wyższą niż 30 zł, ale niższą niż
60 zł, Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jedną) Naklejkę;
• w przypadku zakupów na kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż
90 zł, Uczestnik otrzyma 2 (słownie: dwie) Naklejki.
2. Uczestnik, który zbierze 10 (słownie: dziesięć) Naklejek i naklei je na Kartę promocyjną oraz w
czasie trwania Akcji przekaże Organizatorowi w jednym z jego sklepów uzupełnioną Kartę
Promocyjną, zyskuje prawo do odbioru książki pt. „Gotuję z Lewiatanem” w kwocie 2,99 zł.
3. Karta Promocyjna uprawnia do odbioru Książki „Gotuję z Lewiatanem” w sytuacji, gdy
Uczestnik uzupełni ją o dziesięć Naklejek.
4. Warunkiem skorzystania z odbioru Książki „Gotuję z Lewiatanem” jest okazanie i oddanie
kasjerowi, w czasie trwania Akcji, uzupełnionej Karty Promocyjnej z naklejonymi
dziesięcioma Naklejkami. Organizator zatrzyma Kartę promocyjną.
5. Po upływie okresu trwania Akcji, Karta Promocyjna traci ważność i nie będzie uprawniała do
odbioru Książki „Gotuję z Lewiatanem”.
6. Naklejki, Karty Promocyjne oraz Książka „Gotuję z Lewiatanem” nie podlegają wymianie na
ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy oraz nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego
innego, niż określony w niniejszym regulaminie.
7. Z Akcji wyłączone są następujące produkty:
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a. napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);
b. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty
tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10,
poz. 55 ze zm.);
c. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);
d. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia
niemowląt.
8. Jeżeli dowód zakupu (np. paragon), będzie obejmować zakup produktów, o których mowa
w § 2 pkt. pkt 7, wartość tych produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych
produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie wydana przez
kasjera odpowiednia ilość naklejek.
9. W Akcji nie mogą brać udziału osoby prowadzące Sklepy Organizatora (w tym również
wspólnicy oraz członkowie organów spółek prowadzących Sklepy Organizatora) oraz
pracownicy: Sklepów Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
najbliżej rodziny uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i
ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym
pożyciu.

§ 3. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Akcji, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych
nieprawidłowości w zakresie umożliwiania odbioru Książki „Gotuję Lewiatanem”, mogą być
zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia
obowiązywania Akcji.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora podany w § 1 pkt. 2, z
dopiskiem „Promocja – Gotuję z Lewiatanem”.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania
Uczestnika Akcji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
a. jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru
Książki „Gotuję z Lewiatanem”, pomimo spełnienia wszystkich warunków, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć uzupełnioną Kartę
Promocyjną.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora a postępowanie reklamacyjne trwa do 14
(słownie: czternastu) dni. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
niezwłocznie, listem poleconym na adres podany w treści reklamacji.
5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna, co nie wyłącza
prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji.
5. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Polskiej Sieci Lewiatan www.lewiatan.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 - 921 Kodeksu Cywilnego.
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