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Regulamin Akcji „Sampling”  
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem Akcji „Sampling” (zwanej dalej: „Akcją”) jest TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą 

w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, 
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000228587, NIP: 6321880539; REGON: 
240033634, kapitał zakładowy: 360.510.780,00 PLN (wpłacony w całości) zwana dalej 
„Organizatorem”. 

2. Regulamin określa zasady otrzymania przez Uczestników Bonusu, po spełnieniu przez nich 
warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności określonych w § 2. 

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  
3.1. Uczestnik – konsument, który w trakcie trwania Akcji założy Konto w Sklepie Organizatora. 
3.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: 

www.tauron.pl/ekogroszek.  
3.3. Konto – nowe konto założone (z uwzględnieniem zapisów „Regulaminu sklepu 

internetowego”, dostępnego na stronie www.tauron.pl/ekogroszek) w Sklepie przez 
Uczestnika w trakcie trwania Akcji, w którym gromadzone są m.in.: dane podane przez 
Uczestnika oraz informacje o dokonywanych transakcjach, umożliwiające zakup TAURON 
Ekogroszku lub Ekogroszku Jaret Plus. Konto musi posiadać nowy adres e – mail i nowy 
adres dostawy. Przez nowe adresy rozumie się takie, które nie figurują jeszcze w bazie 
Sklepu na dzień wypełnienia Formularza rejestracyjnego.  

3.4. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
3.5. Bonus – worek TAURON Ekogroszku o wadze 20 kg i parametrach opisanych w Sklepie. 

4. Akcja nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani 
też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w 
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
165 ze zm.). 

 
§ 2. Zasady i czas trwania Akcji.  

 
1. Akcja rozpoczyna się w dniu 16 lipca 2018 r. i trwa do momentu wyczerpania puli Bonusów, ale 

nie dłużej niż do dnia 15 sierpnia 2018 r.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu obowiązywania Akcji.  
3. Liczba Bonusów przewidzianych w Akcji to 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk. Po wyczerpaniu 

puli Bonusów zostanie zablokowana możliwość otrzymania Bonusu podczas rejestracji Konta w 
Sklepie. 

4. Warunkiem otrzymania Bonusu jest:  
4.1. skuteczne założenie przez Uczestnika Konta w Sklepie w okresie trwania Akcji – prawidłowe 

wypełnienie Formularza rejestracyjnego, skutkujące założeniem Konta w bazie Sklepu 
Organizatora, 

4.2. udzielenie zgody marketingowej, związanej z Akcją, umożliwiającej Organizatorowi kontakt 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem uzyskania informacji o jakości obsługi oraz 
umożliwiający przedstawienie drogą elektroniczną oferty przez Organizatora, 

4.3. zapoznanie się z Klauzulą informacyjną TAURON Wydobycie S.A. dotyczącą zasad 
przetwarzania danych osobowych w Sklepie i zaznaczenie opcji „Rozumiem”, 

4.4. akceptacja niniejszego Regulaminu. 

http://www.tauron.pl/ekogroszek
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5. WAŻNE – w przypadku gdy Uczestnik założy Konto w okresie trwania Akcji 
i jednocześnie na warunkach „Regulaminu sklepu internetowego” złoży 
zamówienie na zakup TAURON Ekogroszku lub Ekogroszku Jaret Plus, 
zanim uzyska prawo do Bonusu, to automatycznie Uczestnik jest 
pozbawiony prawa do Bonusu i takiemu Uczestnikowi Bonus nie 
przysługuje.  

6. Bonusy będą przyznawane według kolejności zgłoszeń, tzn. liczy się moment, w którym 
Uczestnik dokona ostatniej czynności z wymaganych, a wskazanych w ust. 4 powyżej. 

7. Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus na zakładane Konto w Sklepie. 
8. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne. Przystępując do udziału w Akcji Uczestnik 

potwierdza, że zaakceptował Regulamin Akcji, Regulamin Sklepu i wyraża zgodę na zasady Akcji 
opisane w Regulaminie. 

9. W przypadku pozytywnej weryfikacji Konta, Bonus zostanie dostarczony Uczestnikowi na 
wskazany przez niego w Formularzu rejestracji adres, w terminie 14 dni od daty spełnienia 
wszystkich warunków do uzyskania Bonusu, o których mowa w ust. 4. Uczestnik nie ponosi 
kosztów dostarczenia mu Bonusu. O przyznaniu Bonusu Uczestnik zostanie poinformowany o 
tym drogą mailową. Po otrzymaniu takiej informacji, Uczestnik może już składać zamówienia na 
zakup TAURON Ekogroszku lub Ekogroszu Jaret Plus. 

10. W przypadku nieodebrania Bonusu przez Uczestnika, następuje utrata prawa do Bonusu i 
przejście Bonusu na własność   Organizatora. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez pocztę lub firmę 
kurierską, uszkodzenia podczas transportu, jak również za błędne lub nieprawdziwe dane 
podane przez Uczestnika, związane z dostarczeniem Bonusu.   

12. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Bonusu, ani do 
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

 
§ 3 Reklamacje i postanowienia końcowe 

1. Wszelkie Reklamacje wynikające z Akcji należy składać do Organizatora w wybrany sposób: 
1.1. Pisemnie na adres TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43 – 600 Jaworzno, z 

dopiskiem: „Reklamacja – Akcja Sampling” lub  
1.2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklep.tauron.pl, z tytułem: „Reklamacja – Akcja 

Sampling.” 
2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.tauron.pl/ekogroszek 
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy kodeksu 

cywilnego.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym nie pozbawia to 

Uczestników praw nabytych wcześniej.  
5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z informacjami zamieszczonymi w 

Klauzuli informacyjnej, dostępnej na stronie Sklepu.  
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