
 

REGULAMIN PROMOCJI„OPINIE O PRODUKCIE” DLA KLIENTÓW 

SKLEPU biobabalscy.shoparena.pl 

 

 

1. Organizatorem akcji jest firma Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska z siedzibą w Pokrzydowo 

139, NIP: 8741132101, REGON: 871543039, zwana dalej Biobabalscy.  

2. Akcja zostanie przeprowadzona w Sklepie Internetowym Biobabalscy znajdującym się pod adresem 

https://biobabalscy.shoparena.pl.  

3. Biobabalscy zainteresowani są uzyskaniem opinii nabywców odnośnie towarów oferowanych w sklepie 

internetowym. 

4. Akcja trwa od 01.12.2017 r do 28.02.2018 r. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów Biobabalscy. 

Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na stronie 

https://biobabalscy.shoparena.pl. 

5. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", zgodnie z 

przepisami prawa polskiego oraz zasadami dodawania opinii umieszczonymi na stronie 

https://biobabalscy.shoparena.pl. 

6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania akcji wszystkim jej potencjalnym 

uczestnikom na stronie internetowej https://biobabalscy.shoparena.pl. 

7. Przed wysyłaniem zgłoszenia każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Akcji i zasadami o 

których mowa pkt 5.  

8. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest spełnienie zadania polegającego na dodaniu 3 opinii z jednego adresu e-

mail na temat wybranych produktów. 

9. W akcji wezmą udział te zgłoszenia, które:  

 posiadają 3 różne opinie dla 3 różnych produktów znajdujących się w naszym sklepie, 

 opinie muszą zostać napisane indywidualnie i zawierać minimum 120 znaków (ze spacjami), 

 w opinii musi się znaleźć nazwa produktu do którego udzielana jest opinia, np. kasza orkiszowa, 

makaron z samopszy, itp., 

 opinie muszą zostać opublikowane w naszym sklepie. 

10. Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania i że nie narusza ono jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykonane Zadanie nie może naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych. Uczestnik będzie 

zobowiązany do uzyskania od osób którym przysługują ww. prawa wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i 

upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania Zadania. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 

postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień regulaminu Akcji skutkujące jego 

natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Akcji i koniecznością zwrócenia prezentu. Poprzez fakt dokonania 

Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że do zamieszczonej opinii przysługują mu wszelkie prawa własności 

intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, które niniejszym przekazuje na Organizatora, w szczególności 

umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że wykonane zadanie nie narusza praw 

autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności 

Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.  

11. Uczestnik Akcji przyjmuje do wiadomości, iż w momencie przystąpienia do udziału w Akcji i zamieszczenia 

swojej opinii o produktach na stronie internetowej Biobabalscy, jego autorska opinia o produkcie może zostać 

upubliczniona przez Organizatora na stronie internetowej  

12. Każdy Klient może wziąć wielokrotnie udział w danej Akcji w okresie jej trwania, jeżeli spełni warunki 

przewidziane w niniejszym Regulaminie.  



13. Nagrodą w niniejszej Akcji są ekologiczne pakiety produktów dostępne pod adresem: 

https://biobabalscy.shoparena.pl/pakiety-ekologiczne-bio 

14. Spośród Uczestników co dwa tygodnie zostanie wyłoniona jedna której przyznana zostanie nagroda. 

 

15. Uczestnik akcji spełniający powyższe wymagania zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail z którego wysłane było zgłoszenie w terminie do 7 dni od dnia 

zakończenia okresu 2 tygodniowego Akcji. 

16. Prezent zostanie przesłany za pośrednictwem kuriera w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres 

podany w zgłoszeniu.  

20. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby wysłania nagrody. W przypadku nieodebrania nagrody 

przechodzi ona na rzecz Organizatora Akcji.  

21. Prezent przekazany zostanie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.  

22. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia Akcji pod 

adres e mail organizatora: bio@biobabalscy.pl  

24. Biobabalscy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg Akcji, wydanie nagród oraz 

ewentualne reklamacje.  

25. Regulamin akcji dostępny jest na stronie https://biobabalscy.shoparena.pl 

26. Biobabalscy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej stosownym 

aneksem oraz ogłoszenia ich na stronie Akcji.  

 


