
REGULAMIN PROMOCJI „Dzień mamy”

1.    Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej („Promocja”) prowadzonej pod nazwą
„Dzień mamy”.

1.2. Organizatorem Promocji jest GOOD TASTE Feliks Werkowski, ul. Franciszkańska 3/44, 00-233 Warszawa;
NIP: 5252442852 REGON: 147465877. Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w
Promocji.

1.3.    Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.4. Promocja rozpoczyna się w dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 12:00 i trwa do 26 maja 2022 roku do
godziny 22:00. Ww. okres, to czas, w którym można skorzystać z Promocji (dalej „Czas trwania Promocji”).

2.    Zasady Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów w rozumieniu regulaminu Restauracji Organizatora Oliwa i
Papryka prowadzonego pod adresem ul. Dzielna 72 w Warszawie, którzy są jednocześnie konsumentami w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnią warunki niniejszego Regulaminu.

2.2. Promocja polega na serwowaniu każdemu uczestnikowi, który dokona w Czasie Trwania Promocji w
ramach jednorazowego zamówienia na wartość co najmniej 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych) (dalej
„Zakup objęty promocją”) kieliszka napoju alkoholowego Prosecco z dodatkiem musu truskawkowego.

2.3. Zakupu objętego promocją można dokonać wyłącznie w Restauracji Oliwa i Papryka przy ul. Dzielna 72 w
Warszawie.

2.4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez
Organizatora.

2.5. Jeden Zakup objęty promocją upoważnia do otrzymania 1 kieliszka Prosecco z musem truskawkowym.
Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem, iż każdorazowo musi na nowo
spełnić wszystkie warunki Promocji.

2.6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu Rabatu, w tym wymiany Rabatu na ekwiwalent
pieniężny.

3.    Postępowanie reklamacyjne

3.1.    Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

3.2.    Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3.3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny
adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz
treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres kontakt@oliwaipapryka.pl

3.4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę
pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie
postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na
adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.

3.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie
reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

4.    Postanowienia końcowe

4.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa
uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

4.2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.oliwaipapryka.pl


