
REGULAMIN PROMOCJI „Wybrana płyta ewaluacyjna GRATIS”  

§ 1.  

INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem promocji jest Masters Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, ul. Objazdowa 5B, 

83-010 Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ 

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000090128, o kapitale 

zakładowym 1.096.000 PLN, NIP 5842449648, REGON 191033215, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Warunki korzystania z portalu internetowego http://masters.com.pl/ określa Regulamin 

umieszczony pod adresem https://masters.com.pl/pl/regulamin-serwisu/.    

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Wybrana płyta 

ewaluacyjna GRATIS”. 

4. Promocja trwa od 1 maja 2019 do 30 czerwca 2019 r.  

§ 2. 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI  

1. W Promocji mogą brać udział tylko pracownicy firm, którzy w czasie trwania Promocji 

dokonają zamówienia wybranej płyty ewaluacyjnej („Uczestnicy Promocji”). Nie mogą to być 

osoby indywidualne. 

2. Zamówienie powinno zostać złożone mailowo na adres masters@masters.com.pl . 

3. W treści maila prosimy wpisać: 

a) Nazwę wybranej płyty ewaluacyjnej  

b) Imię i nazwisko 

c) Firmę 

d) Krótki opis projektu, do którego planują Państwo użyć płytę 

e) Adres do wysyłki 

 

4. Warunkiem otrzymania płyty ewaluacyjnej za darmo jest podanie wszystkich danych z pkt. 3, 

a tym samym zarejestrowanie nowego projektu w firmie Masters Sp. z o.o.  

5. Promocja polega na wysłaniu pierwszym dziesięciu klientom, którzy spełnią warunki w pkt. 1 

– 4 wybranych płyt ewaluacyjnych za 0 zł.  

6. Koszt dostawy płyt ewaluacyjnych na podany adres ponosi Organizator. 

7. Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną lub otrzymania przez Uczestnika 

Promocji ekwiwalentu pieniężnego.  
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§ 3. 

CZAS TRWANIA PROMOCJI  

1. Promocja trwa od dnia 1 maja 2019 roku do 30 czerwca 2019 lub do wyczerpania puli nagród.   

2. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli nagród poprzez zablokowanie opcji zamówienia 

płyt, a następnie poprzez usunięcie materiałów promocyjnych dotyczących Promocji ze swojej 

strony internetowej http://masters.com.pl/.  

3. O wzięciu udziału w Promocji decyduje kolejność zgłoszeń (na warunkach określonych w 

Promocji).  

4. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie pod warunkiem 

zarejestrowania różnych projektów.  

§ 4. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji, w 

szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik 

Promocji nie otrzyma od Organizatora nagrody, o której mowa w § 2 powyżej.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia:  

a. pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub  

b. pocztą elektroniczną na adres: masters@masters.com.pl  

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.   

2. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej http://masters.com.pl/. 
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