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REGULAMIN AKCJI 

„Przygotuj si ę na dzik ą przygod ę” 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w akcji „Przygotuj si ę na dzik ą 

przygod ę”.  

1.2. Organizatorem akcji „Przygotuj się na dziką przygodę” jest spółka pod firmą Jeronimo Martins 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327, kapitał zakładowy: 

715.000.000,00 zł, opłacony w całości.  

1.3. Akcja prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci „Biedronka”.  

 

 

2. DEFINICJE 

2.1. Akcja  – oznacza akcję „Przygotuj się na dziką przygodę”, której ogólne warunki i zasady 

określone zostały w Regulaminie Akcji. 

2.2. Brelok – oznacza miniaturowy egzemplarz Karty Lojalnościowej, każdorazowo przypisany 

do odpowiedniej Karty Lojalnościowej.  

2.3. Działania Promocyjne – oznacza konkurs oraz promocję przeprowadzane przez Jeronimo 

Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie w terminie od 20.03.2017 r. na 

zasadach określonych w odrębnych regulaminach.  

2.4. Karta Lojalno ściowa – oznacza kartę lojalnościową „Moja Biedronka” opatrzoną 

indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN, przy czym ogólne warunki i zasady 

korzystania z Karty Lojalnościowej są określone w Regulaminie Karty Lojalnościowej.  

2.5. Konto – oznacza indywidulane konto internetowe Uczestnika, założone w wyniku aktywacji 

Karty Lojalnościowej na zasadach określonych w Regulaminie Karty Lojalnościowej.  

2.6. Nagrody – oznacza nagrody, które może uzyskać uprawniony do udziału w Działaniach 

Promocyjnych Uczestnik na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. 

2.7. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt. 1.2 Regulaminu Akcji. 

2.8. Punkty – oznacza punkty zapisywane na Karcie Lojalnościowej zgodnie z Regulaminem 

Akcji.  

2.9. Regulamin Akcji  – oznacza regulamin Akcji „Przygotuj się na dziką przygodę”. 

2.10. Regulamin Karty Lojalno ściowej – oznacza regulamin Karty Lojalnościowej „Moja 

Biedronka” dostępny na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/regulamin/. 

2.11. Sklep  - oznacza stacjonarny sklep sieci „Biedronka”. 

2.12. Uczestnik  – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych biorącą udział w Akcji.  
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2.13. Zakup – zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług  

o jednorazowej wartości co najmniej 40 zł (słownie: czterdzieści zł), objętej jednym 

paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT, przy czym do wartości tej nie wlicza się ceny 

zapłaconej przez Uczestnika z tytułu nabycia: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, 

produktów dla dzieci wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Akcji oraz doładowań 

telefonów komórkowych o ile stanowią jedyną pozycję na paragonie fiskalnym lub fakturze 

VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej. 

 

 

3. CZAS TRWANIA AKCJI 

3.1. Akcja trwa w okresie od 06.02.2017 r. do 19.03.2017 r.  

 

 

4. ZASADY AKCJI 

4.1. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów na zasadach określonych  

w Regulaminie Akcji, uprawniających do udziału w Działaniach Promocyjnych.  

4.2. Każdemu Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji, wskazanym w pkt. 3.1 powyżej, dokona 

Zakupu przy jednoczesnym użyciu Karty Lojalnościowej, tj. w czasie Zakupu, nie później 

jednak niż bezpośrednio po uiszczeniu płatności, okaże kasjerowi zarejestrowaną Kartę 

Lojalnościową, tj. aktywowaną zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej (albo Brelok 

przypisany do danej Karty Lojalnościowej), która zostanie zeskanowana przez kasjera w 

Sklepie albo poda kasjerowi numer telefonu przypisany do posiadanej przez Uczestnika 

zarejestrowanej Karty Lojalnościowej, tj. podany przez Uczestnika podczas aktywacji Karty 

Lojalnościowej, zostanie przyznany po dokonaniu Zakupu jeden (1) Punkt. 

4.3. W przypadku gdy, wartość jednorazowego Zakupu, będzie stanowiła wielokrotność kwoty  

40 zł (słownie: czterdzieści zł), liczba Punktów przyznana na podstawie pkt. 4.2 powyżej, 

ulega proporcjonalnemu zwielokrotnieniu. Przykładowo, jeśli Uczestnik dokona 

jednorazowego Zakupu za kwotę 120 zł Uczestnik otrzyma trzy (3) Punkty. 

4.4. Punkty przyznane na podstawie pkt 4.2 powyżej zapisane zostaną na Karcie Lojalnościowej.  

4.5. Informacja o liczbie zebranych przez Uczestnika w Akcji Punktów widoczna będzie na Koncie 

Uczestnika.  

4.6. Punkty nie zostaną przyznane, w przypadku gdy, w czasie dokonywania przez Uczestnika 

Zakupu przy jednoczesnym użyciu Karty Lojalnościowej, kasjer zeskanuje Kartę 

Lojalnościową (albo Brelok przypisany do danej Karty Lojalnościowej), która będzie w tym 

momencie niezarejestrowana, tj. nie będzie aktywowana zgodnie z Regulaminem Karty 

Lojalnościowej.  
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5. Działania Promocyjne 

5.1. W przypadku gdy w czasie trwania Akcji, Uczestnik zbierze na Karcie Lojalnościowej dziesięć 

(10) Punktów, uprawniony jest do wzięcia udziału w Działaniach Promocyjnych i uzyskania 

Nagród na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Działań Promocyjnych.  

5.2. Zebranie przez Uczestnika więcej niż dziesięć (10) Punktów w czasie trwania Akcji nie 

zwiększa szans Uczestnika na uzyskanie Nagród w Działaniach Promocyjnych.  

5.3. Uczestnik może wykorzystać zebrane podczas Akcji Punkty wyłącznie w celu wzięcia udziału 

w Działaniach Promocyjnych.  

5.4. Punkty zebrane podczas trwania Akcji ulegają automatycznemu usunięciu z Karty 

Lojalnościowej po zakończeniu Akcji i nie będą mogą być ponownie wykorzystane przez 

Uczestnika. 

5.5. Punkty zapisane na kilku Kartach Lojalnościowych nie sumują się.  

5.6. W przypadku zebrania przez Uczestnika w czasie trwania Akcji mniej niż dziesięć (10) 

Punktów, Punkty po zakończeniu Akcji ulegają automatycznemu usunięciu nie generując 

żadnych obowiązków dla Organizatora ani uprawnień dla Uczestnika.  

 

 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres 

mojabiedronka@biedronka.eu lub telefonicznie na numer: (22) 20-53-400 – koszt połączenia 

telefonicznego według taryfy operatora. 

6.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za 

pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. 

6.3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, nie później 

jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą 

reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 6.2 powyżej liczony jest od dnia 

złożenia uzupełnionej reklamacji.  

6.4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 

wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.  

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej www.biedronka.pl, 

www.moja.biedronka.pl oraz w Sklepach. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Akcji, o ile nie 

narusza to praw nabytych przez Uczestników. 

7.3. Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej 

https://moja.biedronka.pl, zostanie przesłana do Uczestników Akcji na Konto oraz będzie 

dostępna w Sklepie.  
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7.4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu Akcji, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe 

przed wejściem w życie zmian Regulaminu Akcji. Dokładna data wejścia w życie zmian 

Regulaminu Akcji zostanie wskazana w powiadomieniu o zmianie Regulaminie, o którym 

mowa w pkt 7.3 powyżej.  

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa oraz, w odniesieniu do Karty Lojalnościowej, 

Regulamin Karty Lojalnościowej. 

7.6. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Akcji  

a postanowieniami Regulaminu Karty Lojalnościowej, pierwszeństwo mają postanowienia 

Regulaminu Akcji. 

 

 

Załącznik nr 1 

Lista produktów dla dzieci, których zakup jest wyłączony z Akcji w 

 

466 MLEKO BEBIKO 1 350G 

265285 MLEKO NAN PRO 1 800G 

265399 MLEKO BEBILON 1 MIX 1000G 

275423 MLEKO NESTLE NAN OPTI PRO PLUS MIX 800G 

286675 MLEKO HUMANA 1/2/3 350G MIX 


