
REGULAMIN AKCJI 
„ROŚLINNY SWAP” 
REGULAMIN AKCJI „ROŚLINNY SWAP” 

sporządzony w Krakowie w dniu 29 LIPCA 2020 r. („Regulamin”) 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą „Roślinny SWAP” („Akcja”). 

Organizatorem konkursu jest Neptune Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000529948, o kapitale zakładowym 5.000,00  PLN, NIP: 527-

27-23-933 REGON 360088237. 

2.Akcja jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.Akcja obowiązuje w okresie od 03.07.2020 do 07.08.2020. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W Akcji 

 

1.Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która: 

- w chwili uczestniczenia w Akcji posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

- nie jest pracownikiem Organizatora Akcji, ani żadnej spółki z grupy Neinver; 

- nie prowadzi działalności gospodarczej opartej na stałej, nieprzerwanej 

współpracy z Organizatorem Konkursu ani żadną ze spółek z grupy Neinver; 

- nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym 

bocznym do drugiego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia 

osoby wskazanej powyżej  



- nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą 

wskazaną powyżej 

2.Organizator Akcji może wykluczyć z Akcji osobę, która naruszyła lub 

usiłowała naruszyć zapisy Regulaminu. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest: 

wykonanie czynności wskazanej poniżej w rozdziale „zadanie” 

4.Niedochowanie przez Uczestnika wymogów wskazanych w „warunkach 

uczestnictwa w Akcji, skutkuje wykluczeniem Zgłoszenia takiego Uczestnika z 

Akcji. 

ZADANIE  

1.Zadanie w ramach Akcji polega na wykonaniu następującej czynności: 

 

Przyniesieniu do Info Punktu w Factory Kraków rośliny, która zostanie 

następnie przez pracownika Info Punktu wystawiona na stoisku „Roślinny 

SWAP”. Roślinę/kwiat będzie mógł pobrać inny uczestnik. Każdy uczestnik, 

który odda roślinę /kwiat będzie mógł pobrać ze stoiska dowolną, inną roślinę 

w zamian za tę, którą pozostawił.  

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1.O przyznaniu nagrody decyduje kolejność. 

NAGRODY 

1.Pierwsze 20 (dwadzieścia) osób, które weźmie udział w Akcji (warunkiem jest 

zostawienie rośliny w Info Punkcie – pobranie w zamian innej nie jest 

konieczne) otrzyma kartę podarunkową do Factory Kraków w wysokości 40 

PLN. (słownie: czterdziestu złotych) Nagrody będą przyznawane od razu w Info 

Punkcie. (Organizator nie przewiduje innej opcji odebrania nagród) 

2.Kolejne 100 (sto) osób, które weźmie udział w Akcji (warunkiem jest 

zostawienie rośliny w Info Punkcie – pobranie w zamian innej nie jest 

konieczne) otrzyma torbę shopperkę lub nasiona łąki smogówki. Nagrody będą 



przyznawane od razu w Info Punkcie. (Organizator nie przewiduje innej opcji 

odebrania nagród) 

3.Wskazane powyżej nagrody wedle uznania Organizatora mogą być 

ufundowane bezpośrednio przez niego lub podmioty trzecie, w szczególności 

sponsorów nagród. 

4.Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani 

prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 

5. Niezależnie od ilości przyniesionych roślin możliwe jest otrzymanie tylko 

jednej nagrody. 

6.Wszelkie obowiązki podatkowe powstałe z tytułu przekazania nagrody 

obciążają Uczestnika, chyba że obowiązujące przepisy nakładają ten obowiązek 

wyłącznie na Organizatora. 

 

CZAS TRWANIA AKCJI 

1.Akcja trwa w dniach 03- 07. 2020 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Zgłaszając się do udziału w Akcji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego 

postanowieniom. 

2.Wszelkie zastrzeżenia związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora 

wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: ul. Żelazna 28/30, 00-832 

Warszawa. 

 


