Regulamin promocji „Zamów prenumeratę „Kumpla” – wygraj półkę z
książkami” (zwany dalej „Regulaminem”)
Obowiązuje od dnia 24 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.
1. Organizatorem Promocji „Zamów prenumeratę „Kumpla” – wygraj półkę z książkami” (zwanej dalej „Promocją”) jest
Grupa COGITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kamionkowskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000245014,
wydawca czasopisma „Kumpel”, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja trwa od dnia 24 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r.
3. Promocja ma charakter otwarty.
4. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zamieszkała bądź
zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej: Uczestnik). W przypadku gdy Uczestnik
Promocji nie ma ukończonych 18 lat bądź jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, jest on
reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a) Zamówienie prenumeraty rocznej lub 18-miesięcznej czasopisma „Kumpel” w okresie trwania Promocji, o którym
mowa powyżej w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
b) Dokonanie płatności za prenumeratę na konto Organizatora.
c) Umieszczenie na formularzu zamówienia 4-zdaniowej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego prenumeruję czasopismo
„Kumpel”?
6. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który spełni wymogi uczestnictwa wskazane w pkt. 5 lit. a i b
oraz którego odpowiedź na pytanie wskazane w pkt. 5 lit. c zostanie uznana za najciekawszą.
7. Każdy Uczestnik Promocji będący konsumentem, mający zwykłe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie prenumeraty w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu
w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: GRUPA
COGITO Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 08-312 Warszawa. Do zachowania czternastodniowego terminu na
odstąpienie od umowy prenumeraty wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku
odstąpienia od umowy prenumeratorowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu
prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inny sposób
zwrotu.
8. Nagrodą w Promocji jest półka z książkami, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym w numerze 2/2018 czasopisma
„Kumpel”. W skład nagrody wchodzi półka wisząca oraz 14 książek. Nagroda będzie wydana przez Organizatora.
Nagroda zostanie przesłana indywidualnie na adres wskazany jako miejsce doręczania zamówionej prenumeraty
kurierem w terminie 14 dni od zakończenia Promocji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika nagrodzonego w Promocji.
9. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo wymiany lub zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia okresu Promocji bez
konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu okresu Promocji zostanie
podana przez Organizatora do wiadomości na stronie www.edukram.pl, przy czym w przypadku tej drugiej informacji
zostanie ona podana do wiadomości na stronie www.edukram.pl na minimum 5 dni przed datą zakończenia Okresu
Promocji.
11. Regulamin dostępny jest na stronie www.edukram.pl, www.kumpel.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez
Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
13. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: prenumerata@cogito.com.pl.
14. Nadesłane dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania
ich obowiązków związanych z Promocją. Dane, o których mowa w zdaniu uprzednim, podlegają ochronie prawnej
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

