
Regulamin akcji promocyjnej  

„BĄDŹ PRZY KASIE” 
 

(zwany dalej „Regulaminem Akcji promocyjnej”) 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
I.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem „BĄDŹ PRZY KASIE” (dalej „Akcja promocyjna”) jest 
OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Równoległa 4a wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000338509, NIP: 5213141885, 
(dalej „Organizator”), kapitał zakładowy: 1 635 175 zł opłacony w całości działająca na rzecz PPG Deco 
Polska Sp. z o.o. prowadzących sprzedaż produktów marki LEYLAND TRADE na terenie Polski. 
Akcją promocyjną objęte jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach sieci 
Castorama Polska Sp. z o.o. (dalej „Sklepy”). 
I.2. Czas trwania akcji promocyjnej obejmuje okres od 18.07.2018 r. do 31.08.2018 r. lub do 
wyczerpania puli nagród dostępnych w Akcji promocyjnej. 
I. 3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dodatkowe informację o Akcji promocyjnej można 
uzyskać pod adresem email: monika.fyrstenberg@eatme-agencja.pl, a o Kartach podarunkowych pod 
adresem email: obsluga.klienta@castorama.pl lub bezpośrednio w Sklepie u pracowników Sklepu. 
  
II. Zasady przyznawania nagród 
II.1. Do otrzymania nagrody w postaci karty podarunkowej (dalej „Karta podarunkowa”) w ramach Akcji 
promocyjnej uprawnione są osoby (dalej „Uczestnicy akcji”), które w czasie trwania Akcji promocyjnej 
nabędą co najmniej dwa produkty emulsji białej LEYLAND TRADE (dalej „Produkt”) objęte Akcją 
promocyjną, oferowane w danym Sklepie. Szczegółowy wykaz Produktów objętych Akcją promocyjną 
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji promocyjnej.  
II.2. Do otrzymania Karty podarunkowej uprawnia dokonanie za zakupiony Produkt płatności gotówką, 
kartą płatniczą lub kartą kredytową. 
II.3. Płatność Kartą podarunkową nie uprawnia do otrzymania kolejnej Karty podarunkowej. 
II.4. Dokonanie zakupów zgodnie z pkt. II.1. Regulaminu Akcji promocyjnej, uprawnia Uczestnika akcji 
do otrzymania Karty podarunkowej, doładowanej kwotą 20 PLN (słownie: dwadzieścia złotych). W 
przypadku jednorazowego dokonania zakupu więcej niż dwóch Produktów zgodnie z pkt. II.1., wydana 
zostanie wielokrotność Kart podarunkowych doładowanych jednorazowo kwotą 20 zł. 
II.5. Karta podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i umożliwia dokonywanie zakupu towarów 
z oferty handlowej CASTORAMA Polska Sp. z o.o. w dowolnym sklepie CASTORAMA Polska Sp. z o.o. 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Akcji promocyjnej dostępnym na terenie 
Sklepu. 
II.6. Karta podarunkowa  nie podlega wymianie na gotówkę. Karta podarunkowa jest ważna przez okres 
12 miesięcy od momentu jej aktywacji, która następuje przy pierwszym doładowaniu Karty 
podarunkowej. 
II.7. CASTORAMA Polska Sp. z o.o. oraz Organizator akcji promocyjnej OEX Cursor S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Karty podarunkowej. 
II.8. Ilość Kart podarunkowych w Akcji promocyjnej jest ograniczona i wynosi 2 200 (słownie: dwa 
tysiące dwieście) sztuk. 
II.9. Z udziału w Akcji promocyjnej wyklucza się osoby będące: 

a. pracownikami Organizatora, 
b. pracownikami PPG Polska Sp. z o.o., 
c. pracownikami CASTORAMA Polska Sp. z o.o., 
d. członkami najbliższych rodzin osób, o których mowa w pkt. a – c, 

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie „d”, rozumie się małżonków, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
III. Wydanie Kart Podarunkowych 
III.1. Karta podarunkowa zostanie wydana Uczestnikowi akcji, który spełni warunki określone w pkt II.1 
i II.2 oraz nie zostanie wyłączony z Akcji promocyjnej na podstawie pkt.II.9, wyłącznie w dniu nabycia 
Produktów uprawniających do uzyskania Karty podarunkowej (decyduje data nabycia Produktów 
wydrukowana na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT). Karty podarunkowe wydawane są wyłącznie 



w czasie trwania Akcji promocyjnej zgodnie z postanowieniem pkt. I.2 niniejszego Regulaminu Akcji 
promocyjnej. 
III.2. Karty podarunkowe wydawane będą w Dziale Obsługi Klienta Sklepu, w którym dokonany został 
zakup, po okazaniu przez Uczestnika akcji dowodu zakupu Produktów (paragonu fiskalnego lub faktury 
VAT). 
 
 
IV. Zwrot Produktów uprawniających do otrzymania Karty podarunkowej 
  
 
IV.1. W przypadku dokonania wymiany Produktów, za nabycie których Uczestnik akcji otrzymał Kartę 
podarunkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na inne Produkty biorące udział 
w Akcji promocyjnej, Uczestnik akcji nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Karty podarunkowej. 
IV.2. W przypadku dokonania wymiany wszystkich Produktów, za nabycie których Uczestnik akcji 
otrzymał Kartę podarunkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na Produkty nie 
biorące udziału w Akcji promocyjnej, Uczestnik akcji zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej Karty 
podarunkowej. W przypadku utraty Karty podarunkowej lub wykorzystania w całości lub w części 
przyznanej kwoty doładowania Karty podarunkowej, Uczestnik akcji zobowiązany jest do zwrotu 
stosownej kwoty pozostałej na Karcie podarunkowej przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych 
za zwracany Produkt. 
IV.3. W przypadku wymiany części Produktów, za nabycie których Uczestnik akcji otrzymał Kartę 
podarunkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na Produkty niebiorące udziału 
w Akcji promocyjnej, liczba należnych Kart podarunkowych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu zgodnie 
z II.4, a Uczestnik jest zobowiązany do ich zwrotu. W przypadku utraty Karty podarunkowej lub 
wykorzystania w całości lub w części przyznanej kwoty doładowania Karty podarunkowej, Uczestnik 
akcji zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed wymianą Produktów. 
IV.4. W przypadku dokonania zwrotu wszystkich Produktów, za nabycie których Uczestnik akcji otrzymał 
Kartę podarunkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik akcji zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanej Karty podarunkowej. W przypadku utraty Karty podarunkowej lub 
wykorzystania w całości lub w części przyznanej kwoty doładowania Karty podarunkowej, Uczestnik 
akcji zobowiązany jest do zwrotu stosownej kwoty pozostałej na Karcie podarunkowej przed 
otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany Produkt. 
IV.5. W przypadku zwrotu części Produktów, za nabycie których Uczestnik akcji otrzymał Kartę 
podarunkową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, liczba należnych Kart 
podarunkowych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu zgodnie z II.4, a Uczestnik jest zobowiązany do ich 
zwrotu. W przypadku utraty Karty podarunkowej lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej 
kwoty doładowania Karty podarunkowej, Uczestnik akcji zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed 
otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracane Produkty. 
 
 
V. Postanowienia końcowe  
V.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie 
Organizatora oraz Administratora, w tym w Sklepach objętych Akcją promocyjną,  
VI.2. Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację jej zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie.  
VI.3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu właściwy 
jest sąd według miejsca siedziby Organizatora lub miejsca wykonania umowy. 
 
 

Załącznik nr 1.  
 
Szczegółowy wykaz produktów objętych Akcją Promocyjną. 
 
- Contract Matt 10L  
- Contract Satin 10L  
- Latex Matt 10L  
- Latex Matt 5L  
- Latex Satin 10L  
- Super Leytex 15L  
- Acrylic Satin 2,5L  
 



Załącznik nr 2.  
Inwentaryzacja wydanych kart. 
 
Pieczątka sklepu 
 
 
 
 
Nr sklepu Castorama  ………………………… 
Adres placówki   ………………………… 
 

„Promocja konsumencka Bądź przy kasie”  
 
 
 

LP 

Uczestnik Akcji   Dział Obsługi Klienta 

Nr paragonu 
Data 

wydania 
karty 

Nr karty Imię Nazwisko 

Podpis osoby 
wydającej 

Kartę 
podarunkową 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


