Regulamin akcji promocyjnej Fundacji MATIO z okazji Dnia Dinozaura „Ile lat
tyle procent zniżki” (zwany dalej Regulaminem)

§1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Akcji Promocyjnej „Ile lat, tyle
procent zniżki” zwanej dalej „Projektem Dzień Dinozaura”
2. Organizatorem Promocji jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę, ul. Celna 6, 30-507 Kraków, NIP 678 15 61 787 zwany dalej
„Organizatorem”.
3. Partnerem Organizatora jest sklep medyczny MATIO-MED ul. Celna 6, 30-507
Kraków, NIP 679 308 58 90
4. Czas trwania Promocji wyznaczony jest na dzień 28.02.2022 r.
5. Promocja obejmie 50 /słownie: pięćdziesiąt/ pierwszych zamówień złożonych
w tym dniu do godz. 23.59
6. Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 kc.
7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Promocja
1. W ramach Akcji Promocyjnej osoba składająca zamówienie otrzyma zniżkę
w złotych polskich na realizację w/w zamówienia złożonego w dniu 28.02.2022 r.,
odpowiadającą wiekowi podopiecznego Fundacji MATIO (będącego osobą
zamawiającą, lub dla którego zamówienie będzie składane), liczoną w ten sposób, iż
za każdy 1 rok /słownie: jeden rok życia podopiecznego/, osoba zamawiająca
otrzyma 1% zniżki.
2. Promocje obowiązujące w Sklepie MATIO-MED nie sumują się.
§3
Miejsce Akcji Promocyjnej
1.Realizacja Akcji Promocyjnej odbywać się będzie w Sklepie MATIO-MED
punktem sprzedaży w Krakowie, przy Alei Daszyńskiego 22.

z

§4
Warunki uczestnictwa i zasady skorzystania z Promocji

1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla podopiecznych Fundacji MATIO, którzy
w dniu 28.02.2022 r. będą mieli ukończony 18 rok życia i są konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia, które podlegać będą Promocji należy składać na adres:
krakow@mukowiscydoza.pl
3. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich rodziny.
4. Promocja dotyczy jednorazowego zamówieniu złożonego w dniu 28.02.2022 r.
przez podopiecznego lub członka rodziny podopiecznego Fundacji MATIO.
5. Kwota zamówienia nie może przekroczyć 1500 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych/
6. Zamówienia składane na adres: krakow@mukowiscydoza.pl, będą weryfikowane
celem potwierdzenia czy Zamawiający jest podopiecznym Fundacji MATIO oraz
wieku podopiecznego Fundacji MATIO, którego to zamówienie dotyczy.
7. Zamawiany sprzęt nie może być refundowany przez NFZ.
§5
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie fundacji – MATIO Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, Kraków, ul. Celna 6 oraz na stronie
internetowej Fundacji.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników.

