
 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SKLEPÓW INTERMARCHE pn.  

Sklep, który daje pluszaki 

 

 

§ I. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Organizatorem Promocji jest SCA PR Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo 

Podgórne, KRS: 0000044594, NIP: 782-19-77-018 („SCA PR”).  

 

2. Informacja o niniejszej akcji promocyjnej („Promocja”) będzie ogłaszana przez Organizatora w formie 

postu zamieszczonego na profilu Intermarche na Facebooku.  

 

3. Promocja jest kontynuacją promocji pn. ANGRY BIRDS, której zasady uregulowane zostały w 

odrębnym regulaminie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

4. Promocja obejmuje sprzedaż wydanie maskotek Angry Birds („Maskotka”).  

 

5. Promocja prowadzona będzie przez Organizatora od 02.01.2021 w sklepach Intermarche na terenie całej 

Polski lub do wyczerpania zapasów Maskotek objętych Promocją.  

 

6. W Promocji nie biorą udziału sklepy Intermarche: Tomaszów Mazowiecki, Wałbrzych, Chojnów.  

 

7. Celem Promocji jest zachęcenie klientów do zakupów w sklepach Intermarche.  

 

8. Promocja przeznaczona jest dla klientów detalicznych będących konsumentami, tj. dokonujących 

zakupu jako konsument, nie w ramach działalności gospodarczej.  

 

§ II. ZASADY AKCJI  
1. W przypadku wyczerpania zapasu dostępnych w promocji pn. „Angry Birds" liczby maskotek z serii 

Angry Birds, Organizator wyda Klientowi Maskotkę o wartości 59,99 zł w zamian za kartę kolekcjonerską 

z 15 naklejkami. W przypadku, w którym Uczestnik posiada więcej kart kolekcjonerskich z 15 naklejkami, 

Organizator wyda mu za każdą wielokrotność kart kolekcjonerskich z 15 naklejkami jedną maskotkę.  

2. Warunkiem otrzymania maskotki, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest:  

a. skorzystanie przez Klienta z aplikacji na profilu Intermarche w serwisie Facebook.com w dniach 

pomiędzy 02.01 - 10.01.2021 r.; Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że aplikacja nie jest w żaden sposób 

sponsorowana, wspierana ani administrowana przez administratora serwisu Facebook.com, oraz że 

administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z utworzeniem aplikacji;  

b. wypełnienie w aplikacji pól: imię, nazwisko oraz wybranie z listy sklepu, w którym zostanie odebrana 

maskotka, jak również wskazanie jaką maskotkę z serii Angry Birds Klient chce otrzymać. 

c. wgranie (upload) zdjęcia karty kolekcjonerskiej z 15 naklejkami;  

d. zaakceptowanie niniejszego regulaminu Promocji;  

 

e. zapisanie lub pobranie wygenerowanego/-ych przez aplikację kodu/-ów;  

f. zgłoszenie się we wskazanym w aplikacji sklepie po odbiór maskotki i przekazanie kasjerowi kodu/-ów 

wygenerowanego przez aplikację oraz kart kolekcjonerskich z 15 naklejkami.  

3. Maskotka będzie wydawana przez sklepy Intermarche (z wyjątkiem sklepów, o których mowa w §I pkt. 

6 Regulaminu Promocji) do dnia 10.02.2021 r.  

 

4. O rozpoczęciu dystrybucji Maskotki Organizator poinformuje Uczestników przez post zamieszczony na 

profilu Intermarche na Facebooku.  

5. Liczba Maskotek jest ograniczona.  

 

§ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Klient, przystępując do udziału w Promocji, akceptuje zasady jej prowadzenia zawarte w niniejszym 

regulaminie.  

 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w sklepach Intermarche oraz na stronie internetowej 

www.intermarche.pl.  

 



3. Reklamacje związane z promocjami w Intermarche mogą być składane pisemnie w siedzibie 

Organizatora (SCA PR Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne).  

 

4. Termin składania reklamacji dotyczącej akcji promocyjnej upływa 2 tygodnie po zakończeniu tej akcji  

 


