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REGULAMIN analizy na 10 urodziny sklepu internetowego www.strima.com 

 

 

1. Organizatorem analizy jest Strima Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu. 

2. Analiza jest międzynarodowa i skierowana do wszystkich Użytkowników sklepu internetowego 

www.strima.com. Przeprowadzona zostanie drogą elektroniczną, poprzez stronę www.strima.com. 

Odpowiedzi na pytania mogą być również dostarczone w formie pisemnej listem, pocztą 

elektroniczną, faksem lub osobiście.  

3. Termin nadsyłania wypełnionych analiz upływa z dniem 31 stycznia 2012 r., o godz. 24:00, decyduje 

data stempla pocztowego. 

4. Prawidłowo wypełniona analiza powinna zawierać: 

a) Odpowiedzi na pytania zawarte w analizie. 

b) Dane teleadresowe Uczestnika analizy.  

Zgłoszenia niezawierające któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów będą traktowane jako 

nieważne i nie będą uwzględniane. 

5. Przesyłając analizę Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

marketingowych i promocyjnych Strima Sp. z o.o., zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych 

osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego posługiwania się oraz reprodukcji 

analiz we własnych materiałach marketingowych, reklamowych i promocyjnych. 

6. Jeden Uczestnik może wypełnić i wysłać jedną analizę. Przesłanie dowolnej ilości analiz upoważnia do 

otrzymania jednej nagrody. 

7. Organizator przyzna nagrody dla Uczestników analizy, które zostaną przekazane nie później niż w 21 

dni od zakończenia analizy. 

8. Główną nagrodą, za najlepszą analizę jest 5.000 złotych. Organizator przyzna również nagrody dla 

wszystkich Uczestników analizy, w postaci nożyczek Titanium Ti514. 

9. Zwycięzca analizy zobowiązany jest zapłacić ustawowy podatek, w wysokości 10% wartości nagrody.  

10. Jakość wypełnionej analizy będzie oceniania pod względem wartości merytorycznej i perspektyw 

wprowadzenia zaproponowanych w niej zmian do sklepu internetowego www.strima.com. 

11. Organizator przekaże nagrodę główną na rachunek wyróżnionego Uczestnika, a pozostałe nagrody 

wyśle drogą pocztową. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym punktem, nie zostanie odebrana, 

organizator będzie uprawniony do uznania, że nagrodzony rezygnuje z nagrody. 

12. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego nagrody lub zamiany na 

inną nagrodę rzeczową. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody, jeśli poziom przeprowadzonej 

analizy nie spełni jego oczekiwań. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych, dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, uniemożliwiających lub 

opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem analizy. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę 

lub firmy kurierskie przesyłek, wysyłanych w imieniu Organizatora, w związku z prowadzeniem 

analizy. 

16. Przystępując do analizy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 
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17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych 

powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania analizy 

z ważnych przyczyn.  

18. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.strima.com i w siedzibie 

organizatora i obowiązuje od 15.12.2011 r. 

19. Ewentualne reklamacje związane z analizą mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej, na jego adres w terminie 7 dni od daty zakończenia analizy. W przypadku przesłania 

reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

20. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany 

pisemnie (na adres podany w reklamacji). 

21. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną 

przez Organizatora analizy, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 

22. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 

23. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji, jest ostateczna. 

24. Organizacja niniejszej analizy nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku 

o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

25. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać 

rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora. 

 


