REGULAMIN PROMOCJI
ZBIERAJ NAKLEJKI "KOMANDOSIKI" I ODBIERAJ NAGRODY
&1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w promocji zbierania naklejek "KOMANDOSIKI"
2. Organizatorem promocji zwanej dalej "PROMOCJĄ" jest firma EMJOT S.C z siedzibą w Chorzowie przy
Al. Harcerska 3B zwana w dalszej części regulaminu "ORGANIZATOREM"
3. Promocja trwa od dnia 23.09.2019 do odwołania. O zakończeniu promocji organizator poinformuje na
swojej stronie internetowej www.strzelnica.com.pl z wyprzedzeniem 30 dniowym.
Kartę kolekcjonerską z naklejkami można wykorzystać do 30 dni po zakończeniu akcji promocyjnej.
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009r o grach hazardowych.
5. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie na strzelnicy EMJOT w Chorzowie.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
&2. ZASADY PROMOCJI
1. Korzystając z usług strzelnicy i dokonując zakupów produktów "PIEXON" za każde wydane 100 zł
można otrzymać naklejkę "KOMANDOSIK" do przyklejenia na wydanej karcie kolekcjonerskiej co pozwoli
na odbiór nagród.
2. Organizator w załączniku określi wykaz nagród i pakietów promocyjnych, które można odebrać za
zebrane naklejki. Wykaz nagród może ulec zmianie w formie zmiany Regulaminu po uprzednim
ogłoszeniu w terminie określonym w §3 ust.4.
3. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna zwana dalej "UCZESTNIKIEM" która w czasie
promocji skorzysta z usług strzelnicy lub dokona zakupu produktów firmy "PIEXON".
4. Zbierane naklejki uczestnik samodzielnie umieszcza na karcie kolekcjonerskiej, jeżeli wyrazi wolę ich
otrzymania.
5. Uczestnik traci prawo do naklejek jeżeli ich nie odbierze bezpośrednio po zapłacie za usługę lub
dokonaniu zakupu.
6. Karta kolekcjonerska z naklejkami nie może być wymieniona na środki pieniężne i nie może być
odsprzedana.
7. Pracownik EMJOT S.C jest uprawniony do odmówienia przyjęcia karty kolekcjonerskiej, jeżeli karta
budzi wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia, bądź jest uszkodzona w sposób

uniemożliwiający weryfikację.
8. W przypadku zniszczenia bądź utraty karty kolekcjonerskiej uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu wobec organizatora.

&3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza (oświadcza) imieniem i nazwiskiem wpisanym na
karcie kolekcjonerskiej, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego
prawa. Wszelkie spory związane z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
organizatora.
3. Regulamin promocji wraz z załącznikami dostępny do wglądu na strzelnicy EMJOT S.C w Chorzowie al.
Harcerska 3B i na stronie internetowej www.strzelnica.com.pl.
4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez podawania przyczyny.
O zmianach Regulaminu organizator poinformuje z wyprzedzeniem 14 dni, a zmienione warunki zostaną
udostępnione na stronie internetowej www.strzelnica.com.pl oraz na strzelnicy EMJOT.

