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Kup dowolny produkt firmy HASBRO marki NERF na krainazabawy.pl
Prześlij nam zdjęcie ze swojej zabawy wraz z dowodem zakupu
na adres kontakt@hasbro.co.uk
Weź udział w konkursie i każdego dnia wygrywaj NERF MODULUS lub kamizelkę NERF.
Termim trwania konkursu od 1 - 20 lipca
Zwycięzscy zostaną wyłonieni przez komisję w terminie do 30.07
i powiadomieni o wygranej mailowo
Wysyłka nagród zostanie przeprowadzona po odpowiedzi zwycięzców
z podaniem adresu do wysyłki, do dwóch tygodni po otrzymaniu wiadomości zwrotnej



1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem "WYGRAJ NERF NA WAKACJE" zwanej dalej "Promocją" jest Hasbro Poland sp. z o.o.
z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Walków 11, 00-851 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem 0000086070, Nr NIP: 118-00-74-063, o kapitale zakładowym
50 .000,00 PLN, zwana dalej "Organizatorem”.
Promocja będzie prowadzona pod nazwą 11 "WYGRAJ NERF NA WAKACJE" i ma charakter ogólnopolski.
Promocja będzie prowadzona we współpracy ze sklepem Kraina Zabawy
Promocja będzie trwała od 1.07 do 20.07
Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. 
o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup zabawki firmy Hasbro marki NERF
Po spełnieniu powyższego warunku, osoba biorąca udział w Promocji może wysłać zdjęcie podczas zabawy,
wraz z dowodem zakupu w sklepie Kraina Zabawy
Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa
w Promocji określone w niniejszym Regulaminie w §2 pkt 1.

Regulamin promocji „WYGRAJ NERF NA WAKACJE"
na stronie www.krainazabawy.pl 
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3 NAGRODY RZECZOWE
Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech
nagród rzeczowych ani ich wyboru a także nie przysługuje prawo
do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez
Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji 
obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni od zakończenia Promocji 
celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania.
Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi rozpatrywać
będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.hasbro.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych
z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
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