
REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH KIBICÓW NA ŚWIECIE” 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „„WSPIERAMY NAJLEPSZYCH KIBICÓW NA 

ŚWIECIE” – dalej zwana „Promocją” jest  firma Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,  

Al. 550-lecia 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000050909, 8230001444, REGON  710023709 o kapitale 

zakładowym w wysokości 102 887 064 zł wpłaconym w całości. 

2.  Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, w sieci Sklepów firmowych 

Sokołów Net w godzinach ich otwarcia ( Załącznik 1  – lista sklepów biorących udział  

w promocji) i nie obejmuje sprzedaży realizowanej przez Organizatora za pośrednictwem 

zewnętrznych platform on-line agregujących zamówienia,  jak Wolt.com czy Glovoapp.com 

3.   Promocja trwa od 07.11.2022 r. do 19.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów nagród.   

4.  Promocja przeznaczona jest dla Klientów Sklepów Sokołów Net. Poprzez określenie „Klient” 

rozumie się każdą  osobę  fizyczną,  posiadającą   przynajmniej  ograniczoną  zdolność  do  

czynności  prawnych  albo osobę  poniżej 13. roku życia zawierającą umowę w drobnych, 

bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 

221 KC i odwiedzającą sklepy Firmowe Sokołów Net i dokonującą zakupu Promocyjnego nie  

w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Celem uniknięcia wątpliwości, 

Promocja nie jest skierowana do przedsiębiorców. W związku z tym do udziału w Promocji nie 

uprawnia zakup Produktu Promocyjnego dokonany przez osobę fizyczną w ramach 

prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej. 

5.   Promocją objęte są produkty  - kabanosy i przekąski w marce Sokołów, umieszczone na 

ekspozytorze naladowym który będzie wyeksponowany w każdej placówce sprzedaży oraz 

paróweczki foodbolówki 130 g. Szczegółowa lista produktów  objętych promocją znajduje się 

w załączniku nr 2.   

6.   Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji w siedzibie 

organizatora Sokołów S.A. w oddziale w Warszawie, ul. Bukowińska 22 b oraz we wszystkich 

sklepach Sokołów Net( wg listy – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) 



7. Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Regulamin reguluje 

zasady i warunki, na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały 

informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy. 

8.   Warunkiem  uczestnictwa w  Promocji  jest  dokonanie  przez  Klienta  w  okresie jej trwania 

zakupu minimum 1 sztuki produktu umieszczonego na ekspozytorze naladowym lub parówek 

foodbolówek  130 g w linii Sokoliki ( lista produktów – zał. nr 2), przy czym: 

a)  Zakup minimum jednego produktu umieszczonego na ekspozytorze naladowym lub 

parówek foodbolówek  130 g w linii Sokoliki będzie premiowany 1 sztuką magnesu gratis ( lista 

produktów – zał. nr 2)   

b) Każdy zakup o wartości minimum 50 zł brutto będzie premiowany ekotorbą gratis. 

Warunkiem koniecznym jest zakup min 1 produktu umieszczonego na ekspozytorze 

naladowym ( lista produktów – zał. nr 2)  lub parówek foodbolówek  130 g w linii Sokoliki.  

9.  Po spełnieniu warunków opisanych w pkt.9, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania 

nagrody. Odbiór  nagrody  następuje w  kasie Sklepu Sokołów Net, w  którym  dokonany  został  

zakup produktów uprawniających do otrzymania nagrody. 

10.   Organizator przeznacza do organizacji Promocji  30 000 sztuk ekotoreb oraz 70 000 sztuk 

magnesów.  

11.  Każdy Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi 

spełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie.   

12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania 

Promocji oraz po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

13. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, 

oznaczającego datę złożenia listu poleconego (z reklamacją) w polskiej placówce pocztowej. 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia 

reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji przez uczestnika będzie 

wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, termin na jej rozpatrzenie może 

ulec stosownemu przedłużeniu. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi w terminie, 

reklamację uważa się za uwzględnioną. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji 



przez Organizatora, roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić 

swoich roszeń przed właściwym Sądem Powszechnym.   

14. Akcja promocyjna nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną 

inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 

15. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub 

podobnymi akcjami dostępnymi w Sklepach. 

16. Uczestnik jest zobowiązany poinformować sprzedawcę w Sklepie o chęci skorzystania  

z Akcji Promocyjnej (otrzymania Nagrody) przed dokonaniem transakcji. 

17. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu 

i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

18. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Promocji, postanowień jego 

Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie 

pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych 

przepisami prawa. 

19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2022 r. 

20.  W  kwestiach  nieregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  odpowiednie  

przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

 


