Zasady Akcji #charytatywnaPyra
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji (dalej: „Organizator”) jest: Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34.000.000 złotych,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON
365331553 (dalej: “ Organizator”).
2. Partnerem Akcji (dalej: „Partner”) jest Wykop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
przy ulicy Zakręt 8, 60-351 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280651, o kapitale
zakładowym w wysokości 600 000,00 PLN, NIP 779-23-08-851, REGON
300556633.
3. Akcja #charytatywnaPyra (dalej: „ Akcja)” przeprowadzona jest na zasadach i
warunkach określonych poniżej, które wchodzą w życie z dniem jej rozpoczęcia
tj. 29 października 2018 roku i obowiązują do czasu jej zakończenia, tj. 13
listopada 2018.
4. Beneficjentem Akcji (dalej: „Beneficjent") jest Stowarzyszenie I Love Ziemek z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Rolnej 31/6, 61-491 Poznań, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 7831760898, KRS: 0000683124, REGON:
367622987.
5. Celem Akcji jest zebranie, a następnie przekazanie przez Organizatora
środków pieniężnych na rzecz Beneficjenta.

§2 Uczestnictwo w Akcji
1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik”) jest każda osoba, która, która spełnia
łącznie następujące warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b. posiada zarejestrowane konto w serwisie Partnera dostepnym pod adresem:
www.wykop.pl (dalej: „Wykop.pl”);
c. zapozna się z niniejszymi Zasadami i akceptuje ich postanowienia;
d. spełnia warunki przewidziane w §3 ust 2 niniejszych Zasad;
e. w przypadku, o którym mowa w §3 ust 2 zdanie drugie, tj. w celu wzięcia udziału
w Akcji poprzez udostępnienie jej strony Akcji, posiada zarejestrowane konto w
serwisie Facebook dostępnym pod adresem: www.facebook.com (dalej:
„Facebook”).

2. Udział w Akcji jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika
postanowień niniejszych Zasad.
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji nieograniczoną ilość razy.
4. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
§3 Zasady i czas trwania Akcji
1. Akcja jest prowadzona w ramamach Wykop.pl i rozpoczyna się o godzinie
12:00, 29 października 2018 roku i kończy o godz. 12:00, 13 listopada 2018
roku.
2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik za pomocą przycisku „Dodaj pyrę” w
ramach Wykop.pl, publikuje własną grafikę ziemniaka, lub wybraną przez
Uczestnika dostępną na stronie internetowej dedykowanej Akcji pod adresem:
www.wykop.pl/charytatywnapyra,
wraz
z
oznaczeniem
tekstowym
#charytatywnapyra, (dalej: „Otagowana Grafika”). Uczestnik może również
wziąć udział w Akcji poprzez udostepnienie strony informacyjnej Akcji w
serwisie Facebook za pomocą dostępnego w ramach Wykop.pl przycisku o
nazwie: „Podziel się na Facebook”.
3. Partner jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie Organizatorowi
danych dotyczących liczby Otagowanych Grafik i Postów zgodnych z
Zasadami.
4. Za każdą Otagowaną Grafikę i Post Organizator przeznaczy na rzecz
Beneficjenta 1 PLN, jednak nie więcej niż 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
5. Wszystkie Otagowane Grafiki i Posty Użytkowników umieszczone w ramach
Akcji są prezentowane online w czasie rzeczywistym i publikowane na stronie:
www.wykop.pl/charytatywnapyra/.
6. Organizator zobowiązuje się do przekazania środków z Akcji na konto
Beneficjenta w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia
Akcji.
7. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
Regulaminem Wykop.pl oraz Zasadami.

§4 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Akcji, Uczestnik może zgłaszać w
formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod
adresem: https://na.allegro.pl/charytatywna-pyra-kontakt lub pisemnej na adres
siedziby Organizatora wskazany w niniejszych Zasadach.

2. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W
przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej
rozpatrzenia, Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją
ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania
reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika do
dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji
niezgodnie z żądaniem Uczestnika Uczestnik może wystąpić z powództwem
do Sądu powszechnego.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszych Zasad i
obowiązujące przepisy prawa.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Akcji.
3. Zasady Akcji, wraz z ewentualnymi zmianami, będą dostępny do wglądu w
siedzibie
Organizatora
oraz
na
stronie
informacyjnej
Akcji:
www.wykop.pl/charytatywnapyra/.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu
Wykop.pl.

