Regulamin Akcji Dobroczynnej RAZEM DAMY RADĘ

§ 1 Organizator i Beneficjenci

1.

Akcja Dobroczynna „RAZEM DAMY RADĘ” przeprowadzana jest na zasadach i warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Dobroczynnej „RAZEM DAMY RADĘ” (dalej:
„Regulamin”).

2.

Organizatorem Akcji Dobroczynnej „RAZEM DAMY RADĘ” (dalej: „Akcja”) oraz fundatorem
świadczeń dla Beneficjentów Akcji, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu, jest CASTORAMA
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000024785, NIP: 526-10-09-959, REGON: 010817199, o kapitale zakładowym wynoszącym
54.808.000 złotych.

3.

Beneficjentem Akcji (dalej „Beneficjent”) mogą zostać instytucje z listy, o której mowa w § 2
pkt 5 (dalej: „Instytucje”).

4.

Przez Instytucję, o której mowa w § 1 ust. 3 rozumie się stowarzyszenie, fundację, innego rodzaju
organizację, której celem jest działanie dla pożytku publicznego lub jednostkę samorządu
terytorialnego zarządzające obiektem lub obszarem przestrzeni służącym celom lokalnej
społeczności.

5.

Głosującym (dalej „Głosujący”) jest każda osoba lub podmiot, który odda swój głos na jedną z
Instytucji, zgodnie z zasadami głosowania określonymi w Regulaminie.
§ 2 Akcja Dobroczynna

1.

Akcja odbywa się w związku z obchodami 20 urodzin CASTORAMA w Polsce i ma na celu
wybranie jednej Instytucji (spośród trzech wytypowanych uprzednio według kryteriów
ustalonych przez Organizatora) w każdym z miast biorących udział w Akcji, dla których to
Instytucji Organizator dokona remontu lub modernizacji budynku, lokalu lub innego
określonego obiektu lub przestrzeni służącej danej Instytucji lub zarządzanej przez daną
Instytucję,

które

zostaną

wskazane

wraz

z

listą

Instytucji

na

stronie

www.razemdamyrade.castorama.pl (bardziej szczegółowy zakres remontu lub modernizacji
zostanie uprzednio uzgodniony z każdą z Instytucji, na którą możliwe będzie oddawanie
głosów).
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2.

Wybór po jednej Instytucji z każdego miasta, która otrzyma świadczenie w ramach Akcji
dokonany zostanie za pomocą głosowania Uczestników.

3.

Akcja trwa w okresie od dnia 12.06.2017 r. do dnia 26.08.2017 r. z zastrzeżeniem § 2 pkt 7
poniżej.

4.

Lista miast, w których odbywać się będzie Akcja stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest
dostępna także na stronie internetowej www.razemdamyrade.castorama.pl

5.

Lista Instytucji, na które można będzie oddawać głos w każdym z miast biorących udział w
Akcji (wraz ze wskazaniem budynku, obiektu bądź przestrzeni, która będzie przedmiotem
remontu lub modernizacji, w przypadku zwycięstwa danej Instytucji w głosowaniu) będzie
dostępna

na stronie www.razemdamyrade.castorama.pl oraz w sklepach Organizatora

biorących udział w Akcji przed rozpoczęciem Akcji w każdym z danych miast.
6.

Adresy sklepów Organizatora, w których będzie można uzyskać żetony do głosowania (zgodnie
z postanowieniami § 3) oraz oddać głosy w Akcji, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Załącznik nr 2 zawiera również przypisanie sklepów Organizatora do
poszczególnych miast na potrzeby Akcji.

7.

W każdym z miast, o których mowa w § 2 pkt 4, Akcja odbywa się w innym terminie.
Harmonogram Akcji dla każdego z tych miast stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu i jest dostępny na stronie www.razemdamyrade.castorama.pl.

8.

Zwycięzcą konkursu w każdym z miast zostaje Instytucja z danego miasta, na którą Uczestnicy
oddadzą najwięcej ważnych głosów.

9.

Pozostałe 2 Instytucje z każdego z miast biorących udział w Akcji, które otrzymają mniej
głosów od zwycięzcy (Beneficjenta), otrzymają nagrody pocieszenia w postaci bonu o wartości
1.000 zł do realizacji we wszystkich sklepach Castorama na terenie Polski.
§ 3 Sposób głosowania

1.

Głosowanie będzie możliwe w trzech formach:
a)

poprzez wrzucenie żetonu uprawniającego do głosowania do jednej z trzech urn
przypisanych do konkretnej Instytucji (i związanego z nią celu remontu/modernizacji),
znajdujących się w określonych sklepach Organizatora;

b)

poprzez wrzucenie żetonu uprawniającego do głosowania do jednej z trzech urn
przypisanych do konkretnej Instytucji (i związanego z nią celu remontu/modernizacji),
znajdujących się w punktach, w których będą odbywać się imprezy kończące Akcję w
danym mieście (dalej: „Wydarzenia”);

c)

przez stronę internetową www.razemdamyrade.castorama.pl (przy oddaniu głosu
wymagane będzie podanie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie pełnoletności).
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2.

Adresy

Wydarzeń

zostaną

udostępnione

na

stronie

internetowej

www.razemdamyrade.castorama.pl od dnia 12 czerwca 2017 r. Daty Wydarzeń w
poszczególnych miastach wskazane są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
3.

W zakresie głosowania w sposób wskazany w pkt. 1 lit. a) i b) powyżej – Głosujący w sklepie
zlokalizowanym w danym mieście lub podczas Wydarzenia w danym mieście będzie mógł oddać
głos jedynie na tę Instytucję, która jest przypisana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do miasta, w
którym zlokalizowany jest dany sklep lub odbywa się Wydarzenie.

4.

Głosowanie w formie opisanej w pkt. 1 lit. a) powyżej możliwe jest podczas trwania Akcji w
danym mieście (okres wskazany w Załączniku nr 3), wyłączając ostatni dzień trwania Akcji w
danym mieście.

5.

Głosowanie w formie opisanej w pkt 1 lit. b) powyżej możliwe jest jedynie w dniu kończącym
Akcję Dobroczynną w danym mieście – podczas trwania Wydarzenia.

6.

Glosowanie w formie opisanej w pkt. 1 lit. c) powyżej, na Instytucję zlokalizowaną w danym
mieście, będzie możliwe podczas trwania Akcji w danym mieście (okres wskazany w Załączniku
nr 3), wyłączając ostatni dzień trwania Akcji w danym mieście.

7.

Głosować w formie opisanej w pkt. 1 lit. c ) mogą osoby, które zadeklarują online ukończenie 18
roku życia oraz podadzą adres e-mail. Jeden adres e-mail może posłużyć do oddania tylko jednego
głosu.

8.

Żetony uprawniające do głosowania w Akcji wydawane będą każdej pełnoletniej osobie
dokonującej zakupów w sklepach Organizatora biorących udział w Akcji, jedynie bezpośrednio
po dokonaniu zakupów. Uzyskanie żetonu po odejściu od kasy nie będzie możliwe nawet po
przedstawieniu dowodu dokonania zakupu w formie paragonu lub faktury.

9.

Dokonanie kolejnych zakupów w sklepie biorącym udział w Akcji upoważnia do otrzymania
kolejnego żetonu uprawniającego do głosowania.

10.

Żetony uprawniające do głosowania będą wydawane jedynie w okresie trwania Akcji w danym
mieście.

11.

Jeden zakup (tj. jedna transakcja kasowa objęta jednym paragonem lub fakturą) upoważnia do
odebrania jednego żetonu do głosowania bez względu na ilość zakupionych przez Uczestnika
produktów. Żetony nie będą przesyłane lub wydawane w przypadku zakupów z dostawą do
klienta dokonywanych w ramach umów zawieranych na odległość.

12.

W dniu Wydarzenia żetony uprawniające do głosowania będą wydawane na Wydarzeniach
pełnoletnim osobom biorącym aktywny udział w atrakcjach przewidzianych przez Organizatora
podczas Wydarzenia. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu będzie miała prawo otrzymać
tyle żetonów uprawniających do głosowania, w ilu odrębnych atrakcjach podczas Wydarzenia
wzięła udział.

13.

Do głosowania w ramach Akcji nie są upoważnieni przedstawiciele Instytucji, które mogą być
Beneficjentami Akcji. Zakazane jest nieuczciwe wpływanie na wyniki Akcji, w szczególności
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poprzez oddawanie więcej niż jednego głosu przez jedną osobę za pośrednictwem strony
internetowej www.razemdamyrade.castorama.pl lub poprzez wykorzystywanie jakichkolwiek
zautomatyzowanych technik sztucznego generowania głosów za pośrednictwem strony
internetowej www.razemdamyrade.castorama.pl.
14.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ustnie na Wydarzeniach a następnie opublikowane na
stronie internetowej www.razemdamyrade.castorama.pl.
§ 4 Dalsze prawa i obowiązki

1.

Organizator zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji świadczenia na rzecz Beneficjenta w
terminie uzgodnionym z Beneficjentem w osobnej umowie zawartej między nim a Beneficjentem
(według wzoru proponowanego przez Castorama z którym Instytucje się zapoznały) i po
uzyskaniu stosownych pozwoleń na przeprowadzenie prac (jeśli będą wymagane).

2.

Organizator może powierzyć wykonanie praw i obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu innemu podmiotowi.

3.

Beneficjent nie ma prawa przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu innemu podmiotowi.

4.

Instytucje, które wygrają konkurs w danym mieście (Beneficjenci) zobowiązane są do współpracy
z Organizatorem i podmiotami przez niego wskazanymi w celu sprawnej realizacji prac będących
przedmiotem świadczenia na ich rzecz w ramach Akcji.

5.

Beneficjenci zobowiązani są udostępnić Organizatorowi, na każdorazowe jego żądanie,
dokumenty potwierdzające ich tytuł prawny do lokalu, w którym Organizator ma przeprowadzić
prace będące przedmiotem świadczenia na rzecz Beneficjenta w ramach Akcji.

6.

Beneficjenci są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich ewentualnych wymaganych prawem
zgód lub zezwoleń na przeprowadzenie uzgodnionych prac będących przedmiotem świadczenia
na rzecz Beneficjenta w ramach Akcji.

7.

Brak zawarcia przez Instytucję umowy, o której mowa w ust. 1 w terminie ustalonym z
Organizatorem, brak uzyskania zgód/zezwoleń, o których mowa w ust. 6, brak udostępnienia
dokumentacji, o której mowa w niniejszym paragrafie lub niedopuszczenie Organizatora lub
podmiotów przez niego wskazanych do realizacji prac mających stanowić świadczenie w ramach
Akcji w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1, upoważnia Organizatora do
cofnięcia świadczenia przyznanego Instytucji.

8.

W wypadku cofnięcia przez Organizatora świadczenia przyznanego zwycięskiej Instytucji z
przyczyn opisanych w § 4 ust. 7 Regulaminu, za zwycięzcę głosowania uznaje się Instytucję,
która zdobyła kolejną największą liczbę głosów w danym mieście.
§ 5 Dane osobowe
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1.

Dane osobowe Uczestników głosujących przez Internet będą przetwarzane zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2.

Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w Akcji obejmuje adres e-mail Uczestnika i
dotyczy tylko osób głosujących w formie opisanej w § 3 ust. 1 lit. c).

3.

Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest CASTORAMA POLSKA Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024785, NIP :
526-10-09-959, REGON: 010817199, o kapitale zakładowym wynoszącym 54.808.000 złotych.

4.

Dane osobowe podane podczas Akcji będą przetwarzane przez Organizatora do celów
przeprowadzenia Akcji, w tym podliczania głosów podczas Akcji, a za odrębną zgodą – także na
inne cele: marketingowe Organizatora, przesyłania informacji handlowych Organizatora drogą
elektroniczną

5.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych
uniemożliwia głosowanie przez Internet w niniejszej Akcji.
§ 6 Reklamacje

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji można zgłaszać do Organizatora
w formie e-mailowej na adres razem-damy-rade@castorama.pl w terminie 14 dni od wystąpienia
nieprawidłowości. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.

Reklamacje zgłoszone w prawidłowy sposób zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie
30 dni od daty ich otrzymania.
§ 7 Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym
zmiany staną się skuteczne w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty poinformowania o ich
wprowadzeniu (na stronie internetowej www.razemdamyrade.castorama.pl oraz w sklepach
wskazanych w Załączniku nr 2). Zmiany w niniejszym Regulaminie nie mogą naruszać praw
nabytych przez Uczestników (w tym nie będą odnosiły się do czynności dokonanych zanim
zmiana stanie się skuteczna), ani Beneficjentów.

5

Załączniki:
1. Lista miast biorących udział w Akcji.
2. Adresy sklepów biorących udział w Akcji.
3. Harmonogram Akcji dla danych miast.
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Załącznik 1. Lista miast biorących udział w akcji
1. Gorzów Wielkopolski
2. Słupsk
3. Kalisz
4. Częstochowa
5. Zamość
6. Cieszyn
7. Wrocław
8. Sosnowiec
9. Leszno
10. Warszawa
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Załącznik 2. Adresy sklepów biorących udział w akcji

1. Cieszyn, ul. Graniczna 80
2. Częstochowa, ul. Jana Pawła II 2
3. Gorzów Wielkopolski, ul. Czartoryskiego 1
4. Kalisz, ul. Tylna 17-23
5. Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 12
6. Słupsk, ul. Hubalczyków 2
7. Sosnowiec, ul. Długosza 82
8. Warszawa, ul. Głębocka 15a
9. Warszawa, ul. Górczewska 124
10. Warszawa, ul. Grochowska 21
11. Warszawa, Al. Krakowska 75
12. Warszawa, ul. Popularna 71
13. Wrocław, ul. Czekoladowa 3
14. Wrocław, ul. Graniczna 2a
15. Wrocław, ul. Krzywoustego 126
16. Wrocław, ul. Legnicka 58
17. Zamość, ul. Dzieci Zamojszczyzny 4
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Załącznik 3. Harmonogram Akcji dla poszczególnych miast

Lp.

Miasto

Data rozpoczęcia

Data zakończenie

Data

głosowania w sklepie oraz

głosowania w sklepie oraz

wydarzenia

na platformie internetowej

na platformie internetowej

1.

Gorzów Wielkopolski

12.06

23.06

24.06

2.

Słupsk

19.06

01.07

02.07

3.

Kalisz

26.06

08.07

09.07

4.

Częstochowa

03.07

14.07

15.07

5.

Zamość

10.07

21.07

22.07

6.

Cieszyn

17.07

29.07

30.07

7.

Wrocław

24.07

04.08

05.08

8.

Sosnowiec

31.07

11.08

12.08

9.

Leszno

07.08

19.08

20.08

10.

Warszawa

14.08

25.08

26.08
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