
Regulamin akcji promocyjnej „Promocja styczniowa „Karp Max” 

 
 
Obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. 
 

 

I. Postanowienia Ogólne 
 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja styczniowa” (zwanej dalej akcją 

promocyjną) jest Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek z 

siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Młyńska 78/3, 75-424 Koszalin, NIP PL 669-156-30-

44, reprezentowanym przez Przemysława Mroczka, Redaktora Naczelnego 

czasopisma „Karp Max”. Regulamin akcji promocyjnej („Promocja styczniowa”) 

określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej: roczna prenumerata 
 

dwumiesięcznika „Karp Max” w obniżonej cenie oraz zestaw przynęt firmy Bandit 

Carp. 
 

II. Warunki udziału w akcji promocyjnej 
 

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. 
 

2. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni 

następujące warunki: 
 

a) ukończyła lat 18 
 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
 

c) między dniem 01.01.2018 r., a 31.01.2018 r. dokona zakupu prenumeraty 

dwumiesięcznika „Karp Max” za pośrednictwem serwisu www.karpmax.pl lub 

przez wpłacenie należności na konto: WBK PPL PP 88 1500 1096 1210 9004 

9091 0000 
 

d) Skontaktuje się mailowo, nie później jak 01.02.2018 r., z firmą Bandit Carp 

celem podania adresu do wysyłki zestawu przynęt. Adres mailowy: 

karpmax.bc@o2.pl 
 

3. Informacje o gratisach prezentowane na portalu www.karpmax.pl oraz w „Karp 

Max” nr 1/2018 nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
 

III. Przedmiot akcji promocyjnej 
 

1. Uczestnik, który dokona zakupu prenumeraty na 2018 rok zgodnie z pkt II ppkt 2 

nabywa prawo do otrzymania gratisów w postaci przynęt firmy Bandit Carp 



2. Prawo do gratisów powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę, to jest z dniem 

zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora 
 

3. Gratis w postaci przynęt firmy Bandit Carp zostanie wysłany kurierem przez firmę 

Bandit Carp na adres podany przez Uczestnika. Wysyłka odbędzie się nie wcześniej 

niż 02.02.2018 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie gratisów 

w postaci przynęt karpiowych. Wysyłka przynęt odbywa się tylko na terenie kraju 
 

4. Gratisy nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inny rzeczowy 
 

5. Uczestnik ma prawo do jednego zestawu gratisów 
 

6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 

2032 ze zm.). 
 

IV. Reklamacje 
 

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z akcją promocyjną 
 

2. Reklamacje dotyczące prenumeraty mogą być zgłaszane listownie na adres redakcji 

Centrum Promocji Wędkarstwa Karpiowego Przemysław Mroczek, ul. Monte Cassino 

6, 75-412 Koszalin lub na adres mailowy prenumerata@karpmax.pl 
 

3. Reklamacje dotyczące gratisu w postaci zestawu przynęt firmy Meus mogą 

być zgłaszane na adres mailowy karpmax.bc@o2.pl 
 

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego 

oraz zwięzły opis zarzutów 
 

5. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie 

powiadomiony pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu 
 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie 
 

powszechnym. 
 

V. Dane osobowe 
 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej 

zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 
 

2. Firma Bandit Carp będzie pobierać dane teleadresowe Uczestników, wysyłane przez 

nich na adres karpmax.bc@o2.pl. Firma Bandit Carp zobowiązuje się do ochrony 

danych osobowych Uczestników, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 
 

29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922 ze zm.) 

mailto:prenumerata@karpmax.pl


3. Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

numer telefonu, adres e-mail 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia 

wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej 
 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.karpmax.pl 
 

2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach 

hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.). 


