
Regulamin promocji „Gotuj z Organic” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się 

program promocji sprzedaży w sieci sklepów Organic Farma Zdrowia.  

2. Program zorganizowany został przez Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Głubczyckiej 11/1, 02-417 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000293247, REGON 140478291, NIP 5222805793, zwany dalej Organizatorem. 

3. Program jest programem promocyjnym, którego celem jest nagradzanie klientów za dokonanie  

zakupów o ustalonej wartości w sieci sklepów Organic Farma Zdrowia oraz w sklepie internetowym 

www.organic24.pl . 

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest za 

pośrednictwem sklepów stacjonarnych sieci delikatesów Organic Farma Zdrowia oraz sklepu 

internetowego www.organic24.pl . 

5. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6 Organizator oświadcza, że program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.). 

II. Czas trwania Programu 

1. Program trwa w okresie od 7 czerwca 2014 r. do 30 lipca  2014 r. (włącznie) lub do wyczerpania 

nakładu wynoszącego 10000 książek. Czas trwania Programu zwany jest dalej „Okresem Programu”. 

III. Uczestnicy Programu 

1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej 

„Uczestnikiem”). 

2. Z uczestnictwa w programie wykluczeni są pracownicy Organizatora – Organic Farma Zdrowia oraz 

członkowie ich rodzin. 

IV. Zasady Programu 

1. Program skierowany jest do obecnych i potencjalnych Klientów Organic Farma Zdrowia S.A. 3. 

Uczestnik Programu otrzyma książkę kulinarną pt. Gotuj z Organic!, rekomendowaną przez Magdę 

Kumorek, po zrealizowaniu jednej z poniższych zasad promocji:  

• Wykonanie czterokrotnie zakupów za minimum 60 zł każde w jednym ze sklepów 

stacjonarnych sieci Organic Farma Zdrowia. Każdy paragon musi być 

potwierdzonypieczątką firmową Organic Farma Zdrowia przybitą przez sprzedawcę 

OFZ. Akceptowane będą paragony każdy z inną datą zrealizowania zakupów. 



• Wykonanie jednorazowo zakupów na kwotę minimum 200 zł w jednym ze sklepów 

stacjonarnych sieci Organic Farma Zdrowia. Paragon musi być potwierdzony 

pieczątką firmową Organic Farma Zdrowia przybitą przez sprzedawcę OFZ.  

• Wykonanie jednorazowo zakupów za minimum 300 zł w sklepie internetowym 

Organic24.pl .  

2. Po wykonaniu zakupów czterokrotnie o minimalnej wartości 60 zł lub jednorazowo o 

wartości 200 zł w sklepach stacjonarnych Organic Farma Zdrowia uczestnik Programu może 

odebrać książkę kulinarną pt. Gotuj z Organic! w jednym ze sklepów stacjonarnych Organic 

Farma Zdrowia. Jeśli książka aktualnie nie będzie dostępna w danym punkcie sprzedaży 

uczestnik programu zostanie poinformowany o innym możliwym terminie odebrania książki. 

3. Po zrealizowaniu zakupów o minimalnej wartości 300 zł w sklepie internetowym 

Organic24.pl książka zostanie dodana do zrealizowanych zakupów.  

4. Klienci, którzy biorą udział w programie wyrażają zgodę na znakowanie otrzymanych 

paragonów przez pracowników Organizatora, w celu uniemożliwienia wielokrotnego odbioru 

książki przy użyciu tych samych paragonów.  

5. Nakład książki jest limitowany i wynosi 10000 egzemplarzy. 

V. Reklamacje 

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu z 

Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w okresie trwania Programu oraz w okresie do 7 

dni od dnia zakończenia Programu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Decyduje data potwierdzonego wpłynięcia reklamacji do Spółki lub jej punktu handlowego. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail 

oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników listownie na adres: Organic Farma Zdrowia 03-

301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 Budynek nr 133, z dopiskiem „Program – Gotuj z Organic”. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej 

otrzymania. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość 

przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w programie w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez czas trwania Programu na Stronie www Organic Farma 

Zdrowia pod adresem html: www.organicmarket.pl/regulamin-promocji-gotuj-z-organic oraz w wersji 

papierowej w siedzibie Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 


