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Regulamin akcji promocyjnej „Back to School Michaszki Junior - Konfekcja” (dalej: „Akcja”) 

 (dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej i jednocześnie przyrzekającym nagrodę jest MIESZKO S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181 (02-222 Warszawa), wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000073310, NIP 6390010391, REGON 273243857, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

40 866 000,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej  „Organizatorem”. 

2. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranych sklepach – oznaczonych 

wstawionymi standami, materiałami POSM komunikującymi akcję (zwanych dalej „Sklepami”).  

3. Akcja trwa od 23.08.2017 r. do wyczerpania zapasu Produktów Promocyjnych. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg 

 

1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

2. Akcja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów produktów Organizatora oraz zwiększenie 

rozpoznawalności marki Mieszko Michaszki. 

3. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi zakupić 2 sztuki, spośród następujących produktów:  

- Mieszko Michaszki Junior 260 g;  

- Mieszko Michaszki Original 260 g  

(„Produkty”). 

4. Zakup Produktów uprawnia Uczestnika do zakupu zeszytu z logo Michaszki Junior, 32 kartki 

w kratkę („Produkt promocyjny”) za 1 gr, zamiast w cenie regularnej (sugerowana cena regularna 

Produktu promocyjnego wynosi 2,99 zł) („Rabat”). 

5. Produkty oraz Produkty promocyjne należy wziąć z półki lub ekspozycji, standu. Rabat będzie 

naliczany przy kasie. 

6. W przypadku zakupu ilości większej ilości Produktów niż wskazana w ust. 3, Uczestnik ma prawo 

do nabycia kolejnego Produktu promocyjnego dla każdych kolejnych 2 sztuk Produktów. 

7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Produktu promocyjnego na inny produkt, ani 

otrzymania jego równowartości pieniężnej. 

8. Brak Produktu promocyjnego na oznaczonej półce oznacza wyczerpanie jego zapasu. 

 

§ 3. Reklamacje 
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1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać pisemnie na adres Organizatora 

wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zakupu lub próby zakupu Produktu 

promocyjnego. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis 

przyczyny reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim 

nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez 

Organizatora reklamacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

4. Złożenie reklamacji przez Uczestnika jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika 

do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.mieszko.pl a także do wglądu w siedzibie 

Organizatora, jak również w poszczególnych Sklepach biorących udział w Akcji. 

2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora 

regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 

a w przypadku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika przekazanych 

Organizatorowi, na zasadach i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trwania Akcji, o czym będzie informował pod 

adresem strony www wskazanym w ust. 1. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny. 

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mieszko.pl/
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Regulamin akcji promocyjnej „Back to School Michaszki Junior - Luzy” (dalej: „Akcja”) 

 (dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

4. Organizatorem akcji promocyjnej i jednocześnie przyrzekającym nagrodę jest MIESZKO S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181 (02-222 Warszawa), wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000073310, NIP 6390010391, REGON 273243857, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 

40 866 000,00 zł (wpłacony w całości), zwana dalej  „Organizatorem”. 

5. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wybranych sklepach - oznaczonych 

materiałami POSM komunikującymi akcję (zwanych dalej „Sklepami”). 

6. Akcja trwa od 1.09.2017 r. do wyczerpania zapasu Produktów Promocyjnych. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa i przebieg 

 

9. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

10. Akcja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów produktów Organizatora oraz zwiększenie 

rozpoznawalności marki Mieszko Michaszki. 

11. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi zakupić co najmniej 0,4 kg cukierków Mieszko Michaszki 

Junior i/lub Mieszko Michaszki Original sprzedawanych na wagę, tj. na stoiskach luzowych (łącznie 

jako „Produkty”). 

12. Przy zakupie Produktów w ilości określonej w ust. 3, Uczestnik otrzyma gratis zeszyt z logo 

Michaszki Junior, 32 kartki w kratkę („Produkt promocyjny”). 

13. W zależności od danego Sklepu Produkt promocyjny będzie wydawany: 

a. przez hostessę po zważeniu Produktów; lub 

b. w punkcie obsługi klienta, pod warunkiem okazania paragonu dokumentującego zakup 

Produktów w ilości określonej w ust. 2. lub 

c. będzie dostępny do samodzielnego pobrania przy ekspozycji. 

Informacja o sposobie wydania Produktu promocyjnego będzie dostępna w każdym ze Sklepów.  

14. Uczestnik otrzyma Produkt promocyjny do każdej zakupionej ilości Produktów, określonej w ust. 2. 

15. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany Produktu promocyjnego na inny produkt, ani 

otrzymania jego równowartości pieniężnej. 

16. Informacja o wyczerpaniu Produktów promocyjnych zostanie udostępniona przy półce na której 

będą umieszczone Produkty. 
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§ 3. Reklamacje 

 

5. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać pisemnie na adres Organizatora 

wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zakupu lub próby zakupu Produktu 

promocyjnego. 

6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis 

przyczyny reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim 

nie będą rozpatrywane. 

7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez 

Organizatora reklamacji, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

8. Złożenie reklamacji przez Uczestnika jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika 

do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

7. Regulamin jest dostępny pod adresem www.mieszko.pl, a także do wglądu w siedzibie 

Organizatora, jak również w poszczególnych Sklepach biorących udział w Akcji. 

8. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora 

regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

9. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 

a w przypadku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika przekazanych 

Organizatorowi, na zasadach i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trwania Akcji, o czym będzie informował pod 

adresem strony www wskazanym w ust. 1. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny. 

12. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, 

w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

 

 


