
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PLAY DOH – 

SPRZEDAŻY PREMIOWEJ  
§1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.  Organizatorem „Programu Lojalnościowego Play Doh ” zwanej dalej „Promocją” jest 

Hasbro Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 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”. 

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą “Program Lojalnościowy Play Doh ”  

3. Promocja będzie prowadzona we współpracy ze sklepami detalicznymi sieci sklepów 

Toys”R”Us. Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest w siedzibie 

Organizatora, na stronie internetowej www.hasbro.pl oraz www.toysrus.pl 

Promocja będzie trwała w terminie 02.05.2017-11.06.2017 r. lub do wyczerpania puli 

nagród. 

§2 

 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Promocji, w sieci sklepów Toys”R”Us 

biorących udział w Promocji dokona zakupu produktu promocyjnego określonego w 

niniejszym Regulaminie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup w sklepach, o których mowa w ust. 1 

powyżej dowolnych zabawek Play Doh firmy Hasbro za minimum 40 zł, zachowania 

paragonu potwierdzającego zakup oraz odbiór katalogu programu lojalnościowego i 

naklejki/naklejek promocyjnych wydawanych w kasach sklepów Toys”R”Us biorących 

udział w Promocji. 

3. Za każde 40 zł wydane na dowolne zabawki Play Doh firmy Hasbro, Uczestnikowi 

przysługuje jedna naklejka promocyjna. 

4. Zebrane naklejki Uczestnik umieszcza w oryginalnym katalogu programu 

lojalnościowego Play Doh. 

5. Uczestnik, który uzbierał odpowiednią liczbę naklejek, przesyła zdjęcie lub skan 

wyklejonego katalogu programu lojalnościowego oraz scan lub zdjęcie 

paragonu/paragonów na następujący adres Organizatora kontakt@hasbro.co.uk 

„Zgłoszenie udziału w Promocji”. 

6. Zgłoszenia udziału w Promocji można wysyłać w terminie od 02.05.2017 do 11.06.2017 

r.   

7. Uczestnik zobowiązany jest wysłać wraz ze Zgłoszeniem Udziału w Promocji adres, na 

który ma zostać wysłana nagroda w Promocji.  

8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie udziału w Promocji akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu.  

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji zgłoszenia żądanie przesłania przez 

Uczestnika oryginału wyklejonego katalogu programu lojalnościowego 

paragonu/paragonów zakupu.  

 

http://www.hasbro.pl/
mailto:kontakt@hasbro.co.uk


 

 

 

§3 

 

NAGRODY RZECZOWE 

 

1. Nagrodami w Promocji są nagrody rzeczowe w postaci: 
 

(i) zestawu Fabryka Śmiechu Play Doh za 2 naklejki    

(ii) zestawu Play-Doh creative travel set za 5 naklejek  

(iii) stoliczka Play Doh “Playdoh study desk” za 10 naklejek  

2. Organizator przewidział następującą pulę nagród dla Uczestników Promocji:  

(i) 20 sztuk - stoliczek Play Doh “Playdoh study desk” o wartości 270 złotych brutto 

każdy 

(ii) 30 sztuk - Play-Doh  creative travel set o wartości 130 złotych brutto każda.  

(iii) 400 sztuk – Fabryka Śmiechu Play Doh 35,99 zł złotych brutto każda 

3. Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej o wyczerpaniu puli nagród 

biorących udział w niniejszej Promocji, jeśli pula zostanie wyczerpana przez upływem 

czasu trwania Promocji. .  

4. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech 

nagród rzeczowych ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania  

ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

5. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji, pod warunkiem 

każdorazowego spełnienia warunków określonych w §2 Regulaminu.  

6. Nagrody zostaną Uczestnikom wysłane przez Organizatora na adres wskazany w 

Zgłoszenia udziału w Promocji kurierem lub pocztą w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowego Zgłoszenia udziału w Promocji. 

 

 

§4 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego – ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

2. Wartość nagród jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 

ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

3. W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do kilku nagród, których łączną 

wartość przekroczy kwotę 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika wartość 

należnego podatku podlegającego zapłacie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez 

Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

5. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik 

Promocji obowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora na adres: ul. Waliców 

11, 00-851 Warszawa z dopiskiem: ”Program Lojalnościowy Play Doh” w czasie 

trwania Promocji oraz w terminie 3 dni od zakończenia Promocji celem rozpatrzenia 

zasadności skargi lub żądania. O przyjęciu skargi decyduje data jej nadania. 



6. Skargi nadane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Skargi 

rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi, który 

nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 

na drodze sądowej. 

 

 

§5 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników dla celów związanych z 

organizacją Promocji w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków Organizatora 

wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnik podaje swej dane osobowe na zasadzie dobrowolności, ma prawo dostępu do 

nich, ich zmiany, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do 

wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. 

   

§6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji 

określone niniejszym Regulaminie. 

2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej: www.hasbro.pl oraz na stronie internetowej sieci sklepów biorących 

udział w Promocji: www.toysrus.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 

Promocją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danone.pl/


 

 

 

 

Załącznik nr 1. Lista sklepów biorących udział w promocji. 
 

 

 

 Miejscowość Adres Kod pocztowy Miejsce  

 Warszawa Al. Jerozolimskie 179 02-222 CH Blue City  

 Rzeszów Al. Majora Wacława Kopisto 1 35-315 CH Millenium Hall  

 Gdańsk ul. Szczęśliwa 3 80-176 CH Auchan  

 Lublin AL. Spółdzielczości Pracy 36 20-147 CH Olimp  

 Wrocław ul. Francuska 6, Bielany Wrocławskie 55-040 PH Auchan  

 Szczecin ul. Mieszka I nr 73 71-011 CH Atrium Molo  

 Kraków Al.  Bora-Komorowskiego 37 31-876 CH Krokus  

 Czeladź ul. Będzińska 80 42-500 CH Auchan  

 Łódź Al. Jana Pawła II 30 93-570 CH Pasaż Łódzki  

 Warszawa ul. Górczewska 124 01-460 CH Wola Park  

 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20 43-300 CH Gemini Park  

 Poznań ul. Pleszewska 1 61-136 CH Posnania  

 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 85-213 CH Rondo  

 Zabrze ul. Szkubacza 1 41-800 CH M1  

 Toruń ul. Broniewskiego 90 87-100 CH Plaza  

 Białystok ul. Hetmańska 16 15-727 CH Auchan Hetmańska  

 


