
 
Regulamin promocji „1 Pingwin PASS + 1 Salomon kask lub gogle za złotówkę”. 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „1 Pingwin PASS + 1 Salomon kask lub gogle za 

złotówkę” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną 

promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział  

w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”). 

2. Organizatorem promocji „1 Pingwin PASS + 1 Salomon kask lub gogle za złotówkę” (dalej 

również: „Promocja”) jest: Kurza Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w miejscowości Kurzętnik, kod pocztowy 13-306, przy ul. Kurzej 1 , wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000513566, NIP 

7412127392, REGON 281599890, o kapitale zakładowy w wysokości 62 500,00 PLN, (dalej 

również: „Organizator”). 

3. Promocja prowadzona jest tylko stacjonarnie w kasach Organizatora przy ul. Kurzej 1 

w Kurzętniku i rozpoczyna się 28 grudnia 2021 roku o godz. 9:00 i trwa do wyczerpania 

zapasów. 

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się 

uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”). 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji. 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach 

określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zakupie karnetu narciarskiego: 

Pingwin PASS SKI 1 STACJA ULGOWY, Pingwin PASS SKI 5 STACJI ULGOWY, Pingwin PASS 

SKI&BIKE ULGOWY, Pingwin PASS 1 STACJA NORMALNY,  Pingwin PASS SKI 5 STACJI 

NORMALNY, lub Pingwin PASS SKI&BIKE NORMALNY drugi produkt w postaci gogli lub kasku 

SALOMON będzie można zakupić stacjonarnie w kasach ośrodka w cenie 1 zł. 

2. Promocja nie obejmuje karnetów Pingwin PASS przeznaczonych dla dzieci do 8 roku życia. 

3. Promocja trwa od 28.12.2021 r. od godz. 9:00 do wyczerpania zapasów kasków i gogli. 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji 

nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny 

produktów podlegających Promocji). 

5. W czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie 

jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji 

określonych w Regulaminie. 

6. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych. 

 

 



III. Reklamacje. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą 

elektroniczną na adres: kontakt@grupapingwina.pl lub listownie na następujący adres 

Organizatora: Kurza Góra Sp. z o.o., ul. Kurza 1, 13-306 Kurzętnik (dalej również: 

„Reklamacje”). 

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska 

Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu 

przyczyn uzasadniających Reklamację oraz dołączenia dowodu zakupu reklamowanego 

produktu. 

3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną  

o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: Kurza Góra Sp. z o.o., ul. Kurza 1,  

13-306 Kurzętnik. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami dotyczące Promocji będą 

rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej 

przyczyny rozumianej jako:  

zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania 

Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; 

zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub 

technologicznymi. 

4. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem 

się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte 

w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 


