
REGULAMIN ZABAWY „JABŁKO Z NAGRODAMI” 

 

1. Nazwa 

Zabawa będzie prowadzona pod nazwą „JABŁKO Z NAGRODAMI” w czasie trwania Światowego 

Dnia Jabłka, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie dnia 26.09.2021 

r. w Warce. 

2. Nazwa podmiotu organizującego. 

Organizatorem zabawy „JABŁKO Z NAGRODAMI” zwanej dalej „zabawą” jest Stowarzyszenie 

Sady Grójeckie z siedzibą w 05-660 Warka, ul. Niemojewska 19, wpisaną do zarejestrowanego 

w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000288819 (dalej jako Stowarzyszenie). 

3. Zasięg zabawy 

Rynek w Warce 

4. Cel, na który przeznacza się dochód z zabawy „JABŁKO Z NAGRODAMI”. 

Bez dochodu 

4.1 Organizator przewiduje rozdanie 450 sztuk jabłek, które umożliwią wzięcie udziału w 

losowaniu nagród. 

4.2 Zabawa nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

5. Uczestnicy zabawy „JABŁKO Z NAGRODAMI”  

5.1 Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna, która w dniu zabawy spełnia 

następujące warunki: 

a. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i jego postanowienia zostały 

zaakceptowane przez jego przedstawiciela ustawowego. 

5.2 Uczestnikiem zabawy nie mogą być: 

a. Pracownicy Organizatora 

b. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 

zabawy 

5.3 Uczestnictwo w zabawie jest nieodpłatne. 

6. Nagrody w zabawie „JABŁKO Z NAGRODAMI” 

6.1 Nagrody – pakiety z gadżetami 

6.2 Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje gadżety od współorganizatorów 

Światowego Dnia Jabłka 

6.3 Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 

6.4 Zwycięzcom w zabawie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

7. Miejsce, termin i sposób losowania nagród 

7.1 Losowanie nagród odbywać się będzie dnia 26.09.2021 r. podczas Światowego Dnia Jabłka 

w Warce w namiocie Stowarzyszenia Sady Grójeckie.  

7.2 Losowanie odbędzie się spośród wszystkich numerów przygotowanych w naczyniu. 

Numerki przed losowaniem zostaną wymieszane. 

7.3 Każdy los może być wylosowany tylko raz 

7.4 Losowanie odbędzie się w obecności osoby nadzorującej zabawę 

7.5 Nagroda zostanie wydana od razu po zakończeniu losowania. 



8. Zasady postępowania reklamacyjnego 

8.1 Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godziny 17.00 w dniu 26.09.2021r. 

8.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamację zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja 

powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania 

8.3 Za datę wniesienia reklamacji uznaj się datę złożenia jej osobiście. Reklamacje złożone po 

dniu 26.09.2021 r. po godzinie 17.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego 

wniesienia przez Uczestnika. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od 

momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora. 

8.4 Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

8.5 Organizator nie przewiduje reklamacji kuponów i nagród. 

8.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1 Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu. 

9.2 Regulamin zabawy będzie dostępny na Światowym Dniu Jabłka – Rynek w Warce. Siedzibie 

organizatora oraz na stronie internetowej www.jablkagrojeckie.pl 

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez 

laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. 

producent, dystrybutor lub sprzedawca. 

9.4 Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i 

na potrzeby niniejszej zabawy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 

http://www.jablkagrojeckie.pl/

