
REGULAMIN AKCJI "Ogólnopolski dzień golfa w S’portofino" 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem akcji „Ogólnopolski dzień golfa w S’portofino’’ (zwanego dalej: „Akcją”) 

jest firma SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań 

(zwana dalej: „Organizatorem”).  

2. Akcja jest realizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przystąpienie 

do udziału w Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i potwierdzeniem 

spełniania warunków Akcji oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich jego 

postanowień.  

§ 2 Uczestnicy Akcji 

1. W Akcji, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może wziąć udział każdy 

kto w wyznaczonym dniu odwiedzi jeden z czterech salonów stacjonarnych S’portofino i 

dokona zakupu na dowolną kwotę. 

 

2. W Akcji, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby 

pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą 

przedstawiciela ustawowego.  

 

3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu akcji ani członkowie najbliższej 

rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

 

4. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w 

całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.  

5. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Akcji nie zależy w 

żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Akcji nie stanowi gry 

losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, 

nr 201, poz. 1540 z późn. zmianami). 

 

§ 3 Główne założenia 

1. Głównym założeniem akcji jest odwiedzenie salonu S’portofino w wyznaczonym terminie. 

Najważniejszym elementem, który będzie decydował o zwycięstwie i przyznaniu nagrody jest 

dokonanie zakupu na dowolną kwotę. 

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić udział w akcji tylko raz, na podstawie jednego paragonu. 

 



3. Nagrodzonych zostanie pierwszych 15 klientów w każdym salonie, którzy w czasie trwania 

akcji dokonają zakupu na warunkach określonych w § 3 niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 4 Terminarz akcji 

 

1. Akcja potrwa w niedzielę, 28. maja 2017 roku, w salonach S’portofino, zlokalizowanych w 

Starym Browarze w Poznaniu, w DM Klif w Warszawie, w DH Renoma we Wrocławiu, w 

Silesia City Center w Katowicach, w godzinach funkcjonowania Centrów. Klienci, którzy 

spełnią warunki akcji, po dokonaniu transakcji otrzymają od obsługi jeden z trzech 

prezentów: 

a. kod rabatowy -20% , ważny na zakup marek golfowych do dn. 11.06.2017r., 

b. zestaw trzech piłeczek golfowych marki Chervo, 

c. voucher o wartości 250zł, do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. Voucher posiada 

datę ważności i powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 30. czerwca 2017 roku. 

 

Prezenty będą wydawane według ustalonej wcześniej kolejności.  

 

 

§ 5 Nagrody 

 

1. Nagrodą w Akcji są: 

a. 32 zestawy piłeczek golfowych Chervo (1 zestaw = 3 piłeczki), 

b. 12 sztuk Voucherów S’portofino, każdy o wartości 250zł do wykorzystania w 

salonach stacjonarnych S’portofino, 

c. 16 kodów rabatowych, upoważniających do zakupu oferty marek golfowych Chervo, 

Alberto, Conte of Florence, G\Fore z 20% rabatem do dn. 11.06.2017r. 

 

 

§ 6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

zebranych w trakcie trwania Akcji jest SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Grochowskiej 27 60-277 Poznań.  

2. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

SAT TS Sp. z o.o. w celach organizacji i przeprowadzenia Akcji, wyłonienia i powiadomienia 

Uczestników o wynikach akcji, przekazania nagrody (w tym realizacji nagród, o których 

mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu), jak również w celach promocyjno-marketingowych 

związanych z prowadzoną przez SAT TS Sp. z o.o. działalnością.  

4. Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie 

pisemnej na adres Organizatora.  

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu e-

mail lub innych danych podanych w Zgłoszeniu.  



 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Decyzje organizatora, co do rozdziału nagród, są ostateczne i nie przysługuje do nich 

odwołanie. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od 

momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 

www.sportofino.com.  

2. Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.sportofino.com. 

3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie 

postanowienia niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyn.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego.  

 

 

http://www.sportofino.com/
http://www.sportofino.com/

