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Regulamin promocji  
„WELCOME TO LAS VEGAS” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w promocji: „WELCOME TO LAS VEGAS” (dalej: 

„Promocja”). 

2. Organizatorem promocji, jest TADMAR Sp. z o. o. ul. Torowa 2/4, 61 - 315 Poznań, Sąd Rejonowy                   

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwana dalej „Organizatorem”). 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Promocja organizowana jest, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w dniu rozpoczęcia Promocji 

prowadzą zarejestrowaną jako firma wykonawcza lub stacjonarny punkt handlowy działalność gospodarczą 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy otrzymali regulamin promocji, zwanych dalej „Uczestnikiem”.  

2. Przystąpienie do uczestnictwa w promocji jest równoznaczne z uznaniem akceptacji przez Uczestnika 

postawień niniejszego regulaminu.  

 

§ 3. ZASADY PROMOCJI 

1. Czas trwania promocji: 1 maja  – 31 grudnia 2022 r. 

2. Promocja organizowana jest we wszystkich Punktach Sprzedaży TADMAR. 

3. Towarami promocyjnymi są wszystkie produkty dostępne w ofercie TADMAR.  

4. Zasady:  

Uczestnicy promocji, którzy w czasie trwanie promocji dokonają zakupów towarów promocyjnych na łączną 

kwotę minimum 400 000 zł netto i jednocześnie wykażą się wzrostem obrotów o minimum 30% w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. 1 maja – 31 grudnia 2021 otrzymają nagrodę w postaci 

kilkudniowego wyjazdu do Las Vegas będącego pakietem szkoleniowo – integracyjnym.  

5. Wartość zakupów towarów promocyjnych ulega zmniejszeniu o wartość  towarów, które zostały zwrócone 

przez uczestnika organizatorowi w okresie trwania promocji. 

6. Z przyznania nagród wyklucza się tych Uczestników, którzy na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadają 

jakiekolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora  przekraczające o więcej niż cztery dni termin 

płatności.  

 

 

 



 

TADMAR sp. z o.o., ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań, NIP: 782-29-07-770, REGON: 521365497 

office@tadmar.pl, www.tadmar.pl 

 

§ 4. NAGRODY 

1. Nagrodą w promocji jest kilkudniowy wyjazd do Las Vegas stanowiący pakiet szkoleniowo-integracyjny 

obejmujący także przeloty, zakwaterowanie i wyżywienie.  

2. Wyjazd będący nagrodą w promocji odbędzie się w I lub II kwartale 2023, a o dokładnym terminie wyjazdu 

Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.  

3. Uczestnikom promocji w żadnym wypadku nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub 

rzeczowego nagrody. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwielokrotnienia liczby wygranych w przypadku wielokrotności 

zrealizowanego zakupu towarów promocyjnych.  

5. Jeżeli Uczestnik z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie mógł skorzystać z przyznanej nagrody, 

nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. 

6. Rezygnacja Uczestnika z wyjazdu powoduje utratę prawa do nagrody. 

7. Uczestnik wyjazdu musi być pracownikiem zwycięskiej firmy. 

8. W sytuacji niemożliwości zorganizowania wyjazdu będącego nagrodą w promocji z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany profilu wyjazdu, o czym poinformuje 

Uczestników. 

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Tadmar Centrala, ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań  lub 

w formie e-mail kierowanego na adres: marketing2@tadmar.pl . 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację oraz okoliczność będącą podstawą 

reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej odbioru. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnicy promocji winni we własnym zakresie samodzielnie rozliczyć się względem organów podatkowych 

za ewentualne przysporzenie majątkowe powstałe po ich stronie w związku z uzyskaniem nagrody. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego lub inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane 

przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z akcją promocyjną zostały zawarte w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

 

  


