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  REGULAMIN  
Programu Wsparcia Sprzedaży 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Programu Wsparcia Sprzedaży”(dalej: PWS) jest GOBARTO S.A.  z siedzibą w 
Warszawie  ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, NIP 699-17-81-489, REGON 411141076, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 278 002 290,00 zł, opłaconym w całości zwanym dalej Organizatorem. 
 

2. PWS  prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 19 lutego do 10 marca 
2018 roku lub do wyczerpania zapasów. 
 

3. Celem PWS jest wsparcie sprzedaży określonych Wyrobów marki Gobarto oraz zwiększenie wolumenu 
sprzedaży. 

 
4. PWS adresowany jest do bezpośrednich Odbiorców Centrów Dystrybucyjnych GOBARTO  wskazanych 

w §5 pkt. 5, którzy przystąpili do Programu zgodnie z §2 ust.2. W programie mogą uczestniczyć 
osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą w postaci placówek handlu detalicznego, przy 
czym uczestnikami PWS nie mogą być pracownicy GOBARTO,  jak również ich małżonkowie, dzieci, 
rodzice oraz rodzeństwo.  

 
5. Uczestnictwo w PWS jest dobrowolne. Uczestnikiem PWS stają się osoby/podmioty, które w okresie 

wskazanym w ust. 2 dokonają zakupu w Centrach Dystrybucyjnych GOBARTO wyrobów marki Gobarto. 
 

6. Warunkiem uczestnictwa w PWS jest terminowe regulowanie zobowiązań wobec Organizatora, w tym 
przede wszystkim zobowiązań dotyczących płatności za dostarczony towar.  

 
7. Program prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 

lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004, nr 4, poz. 27). 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PWS 

1. PWS jest przeznaczony dla osób określonych w §1 pkt. 4, zwanych dalej „Uczestnikiem”.  
 

2. „Uczestnik” spełnia warunki uczestnictwa w Programie, jeśli: 
a. Zgłosi swoje uczestnictwo do Organizatora lub Przedstawiciela Handlowego GOBARTO; 
b. w okresie trwania PWS zakupi wyroby marki Gobarto na podstawie dowodów zakupu (faktura 

VAT).  
c. Spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie.  

 
3. Uczestnik Programu określony w §1 pkt. 4, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

dla celów realizacji Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora drogą elektroniczną 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 
§3 UCZESTNICTWO 

 

1. Każdy Uczestnik spełniający warunki udziału w PWS, ma prawo do zakupu na zasadzie premiowej, 

przedmiotów określonych w Ulotce (dalej „Premiowany przedmiot”) na poniżej określonych zasadach: 

• Uczestnik PWS, który dokona zakupu wszystkich towarów wymienionych  

w Ulotce za wartość  przewidzianą dla poszczególnych Pakietów tj. Pakiet Brązowy lub Pakiet 
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Srebrny lub Pakiet Złoty, będzie uprawniony do zakupu Premiowanego przedmiotu 

wskazanego w Ulotce, spośród przedmiotów, przypisanych do poszczególnych Pakietów za 

kwotę 0,10 zł brutto. Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT lub paragonem.  

2. Premiowane przedmioty z Pakietu Brązowego, Pakietu Srebrnego lub Pakietu Złotego, dostępne  będą 

do 10 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.  

3. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, nie będzie możliwy zakup przez Uczestnika PWS na 

zasadach określonych w ust. 1 powyżej Premiowanego przedmiotu, GOBARTO zaoferuje Uczestnikowi 

PWS możliwość zakupu na zasadzie premiowej innej atrakcyjnej „nagrody” o wartości zbliżonej do 

wartości Premiowanego przedmiotu. W takim przypadku Uczestnik PWS nie będzie miał roszczeń 

wobec GOBARTO do zakupu Premiowanego przedmiotu, ani też żadnych innych roszczeń 

odszkodowawczych. 

4. Zatwierdzone i zrealizowane zamówienia przez Uczestnika stanowią dowód uczestnictwa w Programie.  
            Akcja trwa do 10 marca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. 
 

§4 REKLAMACJE 
 

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie do dnia 17 marca 2018 roku do Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać: -Imię, nazwisko Uczestnika, -Telefon kontaktowy, -Nazwę firmy, -
Dokładny adres Uczestnika, -Dokładnie określoną przyczynę reklamacji, -Jasno sformułowane żądania 
Uczestnika, -Podpis Uczestnika. 

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających 
złożenie reklamacji. 

4. Reklamację rozpatrzy Organizator i powiadomi o decyzji Uczestnika Programu, niezwłocznie lecz nie 
dłużej niż w terminie 7 dni (data wysłania odpowiedzi) od dnia doręczenia mu reklamacji, listem 
poleconym wysłanym na adres uczestnika podany w reklamacji. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego 
Programu. Administratorem tych danych będzie Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu 
do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie 
danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym nagród 
z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie 
zakomunikowana uczestnikom Programu na stronie internetowej: www.gobarto.pl lub przez 
przedstawicieli handlowych GOBARTO. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Uczestnik 
może w terminie 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie odstąpić od udziału w Programie. 

3. Regulamin Programu jest dostępny we wszystkich Centrach Dystrybucyjnych GOBARTO oraz na stronie 
www.gobarto.pl. Dodatkowych informacji na temat Programu udzielą w razie takiej potrzeby 
przedstawiciele handlowi GOBARTO. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji odnośnie przyznanych nagród. 
W celu złożenia reklamacji jakościowej z tytułu rękojmi lub gwarancji należy kontaktować się z 
producentem nagrody. Powyższe nie dotyczy wyrobów własnych Organizatora. 
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5. Lista Centrów dystrybucyjnych GOBARTO: 

a) WARSZAWA, ul. Krakowiaków 54 
b) WARSZAWA, Ząbki, ul. Piłsudskiego 180 (Giełda Praska, hala A10) 
c) KRAKÓW, ul. Cystersów 22 
d) KATOWICE, ul. Obroki 130  
e) CIECIERZYN, Elizówka 65 (Lubelski Rynek Hurtowy)  
f) RADOM, ul. Lubelska 65 
g) GDAŃSK, ul. Wodnika 50 
h) POZNAŃ,  ul. Chemiczna 2 
i) OLSZTYN, przedstawiciel handlowy tel. 691 446 304 

 
 
   

ORGANIZATOR  


