
Regulamin akcji promocyjnej 
z dnia 11 września 2017r. 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej „akcja”) jest „LŁ” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Bykowie, ul. Wrocławska 43, Byków, 55-095 Mirków, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- 
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000441586, zwana w dalszej części 
Regulaminu Organizatorem. 

2. Zasady akcji określa niniejszy Regulamin, który obowiązuje od dnia jego ustalenia i ma 
zastosowanie do wszystkich akcji organizowanych przez Organizatora podczas targów 
ENERGETAB 2017 w Bielsku Białej w dniach 12-14 września 2017r.  

 
Zasady akcji 

1.  Akcja przeznaczona jest  dla uczestników Targów ENERGETAB 2017 w Bielsku Białej w 
dniach 12-14 września 2017r. 

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest prawidłowe wypełnienie kuponu dostępnego na 
stoiskach wystawienniczych Organizatora akcji podczas targów ENERGETAB 2017 i 
dostarczenie prawidłowo wypełnionego kuponu Organizatorowi akcji. Ilość kuponów jest 
ograniczona, 

3. Wzór Kuponu stanowi Załącznik nr  1 do niniejszego regulaminu. 
4. Prawidłowe wypełnienie kuponu polega na uzupełnieniu go prawdziwymi danymi osobowymi 

przez Uczestnika akcji oraz zaznaczeniu wszystkich oświadczeń znajdujących się na kuponie. 
5. Wypełnienie i podpisanie kuponu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego 

Regulaminu akcji w całości.  
6. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
7. Prawidłowe wypełnienie kuponu zgodnie z punktem 4 powyżej uprawnia Uczestnika do 

otrzymania prezentu w postaci poziomicy Sola PT20  o wartości 20 zł 
8. Prezent zostanie przekazany bezpośrednio lub przesłany Uczestnikowi akcji na podany przez 

niego adres pocztowy. 
 
Reklamacje 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora obowiązków 
wynikających z postanowień niniejszego Regulaminy Uczestnik akcji ma prawo złożyć 
reklamację. 

2. Reklamacje mogą być kierowane nie później niż 30 dni od daty zakończenia akcji listem 
poleconym na adres Organizatora. Po upływie powyższego terminu reklamacje nie będą 
rozpatrywane. 

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacji Organizatorowi. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Złamanie przez Uczestnika akcji postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do 
wykluczenia Uczestnika z udziału w akcji. 

2. Każdy Uczestnik akcji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

3. Dane osobowe Uczestników akcji mogą być przetwarzane przez Organizatora akcji na 
podstawie zgody Uczestnika akcji wyrażonej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 
woli na Kuponie. 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Niniejszy Regulamin akcji w wersji aktualnej dostępny jest podczas targów ENERGETAB 

2017 na stoisku Organizatora akcji, a także na stronie internetowej www.langelukaszuk.pl. 
6. Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2017r.. 

 
 
 
Załącznik: 

1. Wzór Kuponu  
 


