REGULAMIN PROMOCJI
„Travel Size”
§1
ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Organizatorem akcji promocyjnej „Travel Size” zwanej dalej „Promocją” jest Dr
Irena Eris SA z siedzibą w Piasecznie ul. Armii Krajowej 12, NIP 123-02-88-525,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, za nr KRS 0000051003, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja

prowadzona

jest

przez

placówki

Organizatora

i

podmioty

współpracujące na terenie całego kraju. Lista placówek stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, zwanego dalej „placówką Organizatora”.
§2
CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja będzie trwać w okresie 15-30.06.2022 r. Promocja może zakończyć się
wcześniej, w przypadku wyczerpania zapasów Przedmiotu promocji. W przypadku
wyczerpania zapasów Przedmiotu promocji w danej placówce, Promocja ulega
zakończeniu w tej placówce.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Promocji w
każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji o
dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Promocji na stronie internetowej:
http://instytuty.drirenaeris.com/pl w siedzibie Organizatora lub w placówkach
Organizatora.
§3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone w niniejszym
regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.
2. Uczestnikami

Promocji

nie

mogą

być

pracownicy

i

współpracownicy

Organizatora, ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, ani członkowie
rodzin wskazanych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych,

rodzeństwo,

małżonków,

1

małżonków

rodzeństwa,

rodziców,

małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest

zakup kosmetyków Dr Irena Eris

PROSYSTEM HOME CARE za co najmniej 500 zł., w jednej z placówek Organizatora.
4. Promocja nie dotyczy przy zakupie karty podarunkowej Podarunek Piękności.
5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
§4
ZASADY I PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Uczestnikom, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu określone w § 3 ust. 3
przysługiwać będzie prawo do odbioru: kosmetyczki wraz z zawartością: AQUA
IDEALINE Probiotyczny Krem Nawilżający do Twarzy na dzień SPF30, 871 10 ml,
BIOTONIZACJA STABILIZUJĄCA Tonik do Twarzy 600 50 ml, ręcznik 30 x 30 , zwanym
dalej „Przedmiotem promocji”. Wartość prezentu ok. 30 zł.
2. Uczestnik może otrzymać Przedmiot promocji jednorazowo za udokumentowany
zakup

produktów

w

jednej

z

placówek

Organizatora

lub

podmiotu

współpracującego.
3. Uczestnik otrzyma Przedmiot promocji bezpośrednio po dokonanym zakupie. W
przypadku braku Przedmiotu promocji w placówce Organizatora, Promocja w tej
placówce ulega zakończeniu.
4. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101
poz. 926 z późn. Zm.) na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych
osobowych w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z
Regulaminu, w tym na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji
Promocji. Każdy Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich
przetwarzania.
6. Użytkownik w chwili otrzymania Przedmiotu promocji, obowiązany jest obejrzeć
Przedmiot promocji w celu ewentualnego wykrycia wady fizycznej. W przypadku
wykrycia przez Użytkownika wady fizycznej przy odbiorze, Użytkownik ma prawo
żądać wydania innego egzemplarza Przedmiotu promocji, a wadliwy egzemplarz
obowiązany jest zwrócić. W przypadku zaistnienia wad, których nie można było
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ustalić w chwili odbioru Przedmiotu promocji, reklamacja Przedmiotu promocji
powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika niezwłocznie po wykryciu wady przez
Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia wykrycia wady na
adres siedziby Organizatora lub w placówkach Organizatora podanych w
załączniku nr 1. Nie stanowią wady i nie podlega wówczas Przedmiot promocji
wymianie, w razie uszkodzenia Przedmiotu promocji, wynikające z niewłaściwego
używania Przedmiotu, lub uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia
Przedmiotu promocji.
7. Przy składaniu reklamacji Użytkownik ma obowiązek podania swoich danych
osobowych, danych adresowych i numeru telefonu, które to dane będą
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926),
na potrzeby przeprowadzenia procesu reklamacji. Podanie danych osobowych
jest całkowicie dobrowolne ale niezbędne dla skutecznej realizacji procesu
reklamacji.
8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez
Użytkownika. Instytut zawiadomi Użytkownika o rezultacie przeprowadzonej
reklamacji.
9. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami odbywającymi się w danej
placówce Organizatora lub w całej sieci.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
(pieniężnego lub rzeczowego) przedmiotu Promocji.
2. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami zawartymi
w regulaminie i w pełni je akceptuje.
3. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz w placówkach
Organizatora. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i
promocyjne dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po
wyczerpaniu przez Użytkownika procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym
regulaminie.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.

Załączniki:
1/ Załącznik nr 1- lista placówek Organizatora.
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Załącznik nr 1
Lista placówek Organizatora

Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris
HOTELE SPA DR IRENA ERIS
Miejscowość

Ulica

kod

Telefon

1

Hotel SPA Krynica Zdrój

ul. Czarny Potok 30

33-380 (18) 472-35-00

2

Hotel SPA Wzgórza Dylewskie

Wysoka Wieś 22

14-100 (89) 647-11-11

3

Hotel SPA Polanica Zdrój

ul. Dębowa 19B

57-320 (74) 662 42 00
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