
Regulamin Akcji Promocyjnej ‘Rodzina Zdrowia Dzieciom’ 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej „Akcja”) jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą Silesian Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach przy ul. Szopienickiej 77,  
40-431 Katowice,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym 
Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341287, 
posiadająca numer REGON 200312644 oraz  NIP 9662015459, kapitał zakładowy wpłacony w całości  
w wysokości 5.450.000,00 PLN  (dalej „Organizator”). 

2. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 14.09.2020-23.10.2020 r. (dalej „Czas Akcji”). 
3. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, które w Czasie Akcji prowadzą działalność gospodarczą, 
przedmiotem której jest obrót suplementami diety i wyrobami medycznymi, posiadające przy tym 
zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (dalej „Apteka”), oraz w stosunku do których 
Organizator złożył w Czasie Promocji propozycję wzięcia udziału w Akcji. 

4. Wymogiem, którego spełnienie uprawnia do udziału w Akcji, jest zapisanie się Apteki poprzez 
wypełnienie druku Deklaracji Uczestnictwa do dnia 14.09.2020 r. Decydującą dla uznania, że 
Deklaracja Uczestnictwa została złożona w terminie jest data stempla pocztowego na liście 
poleconym przesłanym do Organizatora tradycyjną pocztą lub data wysłania skanu na adres 
dzieciom@silesianpharma.pl. Wysłanie skanu Deklaracji Uczestnictwa nie zwalnia Apteki od 
dostarczenia oryginału dokumentu Deklaracji Uczestnictwa do siedziby Organizatora. Realizacja 
czynności opisanych w zdaniach poprzednich powoduje, że Apteka staje się Uczestnikiem w Akcji 
(dalej „Uczestnik”). 

5. Dodatkowym wymogiem stawianym Uczestnikowi jest wyeksponowanie w prowadzonych przez 
niego Aptekach materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Akcji dostarczonych przez 
Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji w dowolnym czasie, a także skrócenia Czasu 
Akcji.  

7. Akcja  organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§2 ZASADY AKCJI 
1. W ramach Akcji Uczestnicy sprzedają w Aptekach produkty marki Rodzina Zdrowia, których 

producentem lub wyłącznym dystrybutorem jest Organizator. 
2. Po zakończeniu Czasu Akcji, do dnia 13.11.2020 r. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania 

Organizatorowi raportów kasowych sporządzonych w systemie informatycznym Kamsoft 
potwierdzających wartość sprzedaży pacjentom w Aptece produktów marki Rodzina Zdrowia. 
Raporty wygenerowane w innym systemie informatycznym mogą zostać uznane na podstawie 
indywidualnej zgody Organizatora. 

3. Na podstawie powyższych raportów Organizator obliczy kwotę stanowiącą 1% wartości netto 
sprzedanych przez Uczestnika w Aptekach produktów marki Rodzina Zdrowia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostanie przekazana na rzecz Fundacji Niebieskie Serce z 
siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677475 (dalej „Fundacja”). 

5. Fundacja przekaże całą kwotę zebraną w ramach Akcji tytułem darowizny z przeznaczeniem na 
wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”, 14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 19. 

6. Informacja o dokładnej wysokości darowizny zostanie ogłoszona na stronie internetowej 
Organizatora (www.silesianpharma.pl/dzieciom) najpóźniej do dnia 15.01.2021 r. 

 
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie 
na adres Organizatora lub na adres mailowy dzieciom@silesianpharma.pl najpóźniej do dnia 
31.12.2020 r. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis  
i uzasadnienie reklamacji. 
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3. Wszelkie reklamacje związane z Akcją powinny być zgłaszane Organizatorowi w terminie  
7 (siedem) dni, licząc od chwili powstania zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 
Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.  

 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest u Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, 

bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 


