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REGULAMIN AKCJI W SKLEPACH SIECI INTERMARCHE 

„Z NAMI POMAGASZ OD KUCHNI”  

 

1. PODSTAWOWE ZASADY 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia akcji „Z nami  
pomagasz od kuchni” , (dalej: „Akcja”) w sklepach sieci Intermarche (ITM POLSKA Sp. z o.o. z 
siedzibą w: Swadzim). 

1.2. Celem Akcji jest zebranie środków na działalność statutową, mającą na celu zakup wyposażenia 
kuchennego (typu „lodówka”) w wybranych 20 domach samotnej matki w całej Polsce, których 
lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Beneficjent”). 

1.3. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 

1.4. Akcja jest projektem charytatywnym, w którym nie są przewidziane nagrody dla Uczestników. 

1.5. Akcja realizowana jest we współpracy z ITM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 5, 
62-080 Swadzim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS: 0000052836, NIP: 7780000892, kapitał zakładowy 160.000.000,00 zł (dalej jako: 
„Partner”). 

1.6. Organizatorem Akcji jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-
623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125373, NIP: 779-21-83-071, REGON: 
634370884, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł. (dalej jako „Organizator”). 

1.7. Akcja przeprowadzana jest na zlecenie grupy kapitałowej, w której skład wchodzą: Danone sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/32, 01-103 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod nr KRS: 0000014227, o kapitale zakładowym w wysokości 53.550.000,- zł, 
NIP: 527-020-44, BDO: 000013290, Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 
34-350 Węgierska Górka, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 
0000027034, o kapitale zakładowym w wysokości 18.228 000 zł i, NIP: 553-001-67-38, BDO: 
000016416, NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00- 728 
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000121361, o kapitale 
zakładowym w wysokości 12.200 000 zł, NIP: 824-10-00-856, BDO: 000017007, (dalej: „Grupa 
Danone”). 

1.8. Dla niniejszej Akcji została utworzona strona internetowa pod adresem: 
www.pomagaszodkuchni.pl (dalej jako: „Strona Internetowa Akcji”) ”). Na stronie dostępny jest 
Regulamin Akcji. 
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2. CZAS TRWANIA AKCJI I MIEJSCE JEJ PRZEPROWADZANIA 

2.1. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.09.2021 r. i trwa do dnia 30.09.2021 r. lub do momentu 
osiągniecia maksymalnej kwoty przeznaczonej do przekazania w ramach Akcji, tj. kwoty 20 000 
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2.2. Akcja odbywa się we wszystkich sklepach Partnera. 

2.3. Akcja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 

3.1. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik”). 

4. PRZEBIEG AKCJI 

4.1. Uczestnik przystępuje do udziału w Akcji poprzez dokonanie w czasie jej trwania zakupu od 
Partnera przynajmniej jednego z produktów marek Fantasia, Activia, Actimel, Alpro, Żywiec 
Zdrój, Bobovita lub Bebiko z zastrzeżeniem pkt 4.1a. Regulaminu. 

4.1a. Akcja nie dotyczy mlek początkowych marki Bebiko, mleka następnego Bebiko HA2, a 
także żywności specjalnego przeznaczenia medycznego marki Bebiko. 

4.2. Za każdy sprzedany w ramach Akcji produkt marek wskazanych w punkcie 4.1 powyżej,  
Grupa Danone przekaże 1% z kwoty uzyskanej ze sprzedaży (liczonej w cenach odsprzedaży do 
Uczestników, a także z zastrzeżeniem pkt. 1.2. oraz 2.1. Regulaminu) na sfinansowanie 
dwudziestu wskazanym (zaznaczonym w Załączniku nr 1) Domom Samotnej Matki zakupu 
lodówki o wartości maksymalnie tysiąca złotych dla każdego Domu Samotnej Matki (dalej jako: 
„lodówka”). 

4.3. Wzięcie udziału w Akcji przez Uczestnika nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych lub 
niemajątkowych pod adresem Organizatora jak i Partnera, poza tymi, które zostały wyraźnie 
wskazane w Regulaminie. 

4.4. Organizator wskazuje, że równolegle do niniejszej Akcji odbywa się akcja „Z nami pomagasz od 
kuchni” w sklepach sieci Intermarche, którą objęte zostało 30 Domów Samotnej Matki. 

 

5. REKLAMACJE 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzania Akcji należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie 
na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Z nami 
pomagasz od kuchni” w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, 
nie później jednak niż do dnia 31 października 2021 r. Reklamacja powinna zawierać opis i 
wskazanie przyczyn reklamacji, żądanie określonego zachowania się przez Organizatora oraz 
imię i nazwisko lub nazwę, a także adres e-mail Uczestnika. 

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty ich 
dostarczenia Organizatorowi. 

5.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie 
powiadomiony o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie reklamacji listem poleconym 
nadanym do Uczestnika nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia 
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu. 
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5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość 
doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, 
wiadomości SMS, wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub 
przez/do Organizatora w związku z Akcją. 

5.5. Skorzystanie przez Uczestnika z drogi postępowania reklamacyjnego nie wyklucza dochodzenia 
jego praw na drodze postępowania sądowego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Regulamin dostępny jest również do wglądu w siedzibie Organizatora, a także będzie przesyłany 
w odpowiedzi na każdą prośbę przesyłaną na adres e-mail promocje@albedomarketing.pl 

6.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz innych ustaw. 

6.4. W przypadku sporów związanych z realizacją Akcji właściwy będzie sąd powszechny według 
siedziby Organizatora. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Lista Domów Samotnej Matki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


