REGULAMIN PROMOCJI „Gadżet 500+”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod
nazwą „Gadżet 500+ ” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Słupsku SA z siedzibą w Smołdzinie, przy ul. Bohaterów Warszawy 30,
76-214 Smołdzino, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000294453 z kapitałem zakładowym 3.300.000,00 PLN
opłaconym w całości (Organizator).
3. Promocja trwa od 28.10.2020 r. do wyczerpania zapasów i jest skierowana
do podróżnych wykupujących bilety miesięczne imienne (w tym okresowe)
w punktach sprzedaży (kasa) PKS w Słupsku SA na linię numer:
500 Słupsk – Ustka – Słupsk.
4. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki
uczestnictwa w Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
5. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy PKS w Słupsku SA a także członkowie
ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
6. Lista artykułów przeznaczonych do promocji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Regulamin promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ustawy
z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z
późniejszym zmianami).
II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w promocji jest wykupienie biletu miesięcznego/ okresowego
na linię nr 500 w kasach Organizatora oraz okazanie dokumentu tożsamości
zgodnego z danymi zawartymi na bilecie.
2. Każda osoba (pasażer), która wykupi bilet miesięczny/okresowy na linię nr 500 ma
prawo do pobrania gadżetu oferowanego w ramach promocji. Wyjątek stanowią
nowi i powracający pasażerowie, którzy mają prawo wyboru między gadżetami
a kartą podarunkową, która jest dedykowana tylko i wyłącznie dla tej grupy.
3. Za nowego pasażera uważa się osobę, która zakupi bilet miesięczny/okresowy po
raz pierwszy u Organizatora.
4. Za powracającego pasażera uważa się osobę, która nie zakupiła
u Organizatora biletu miesięcznego/okresowego na miesiąc październik 2020.
5. Karta podarunkowa zostanie zaewidencjonowana i przypisana do imiennego biletu
miesięcznego danego pasażera. Wykaz kart podarunkowych stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu.
6. Karty podarunkowej nie można zakupić bezpośrednio u Organizatora.
7. Karta podarunkowa może być użyta wyłącznie w Centrum Handlowym Jantar
w Słupsku.
8. Karta podarunkowa, ani inne gadżety wymienione w załączniku nr 1 nie podlegają
wymianie na środki pieniężne (gotówkę w całości lub w części) Dotyczy to także

sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie jej ważności
(16.10.2020 – 16.10.2021).
III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na
adres Organizatora: Słupsk, ul. Piłsudskiego 74 z dopiskiem „Reklamacja –
„Promocja – Gadżet 500+”.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania.
4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego
Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listem zwykłym.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,
w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.
2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter
informacyjny.
3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji – w kasach
biletowych w Słupsku przy ul. Kołłątaja 15 oraz na www.pks.slupsk.pl począwszy od
dnia jej rozpoczęcia.

Organizator promocji :
PKS w Słupsku SA
ul. Bohaterów Warszawy 30, 76-214 Smołdzino
Adres do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 74 , 76-200 Słupsk, tel. 59 844 71 00
e-mail : sekretariat@pks.slupsk.pl, www.pks.slupsk.pl

Załącznik nr 1

Lista artykułów przeznaczonych do promocji „Gadżet 500+”

Lp.

Nazwa i opis artykułu

Ilość
w szt.

Światło COB z karabińczykiem.
1

2

Dioda LED COB gwarantuje wyższą
intensywność i większą jednolitość
światła niż zwykłe LED.
Idealna zawieszka na klucze.

Długopis ręka.
Z łapką do góry zawsze raźniej ;)

400

500

Wielofunkcyjny długopis
3

z rysikiem, z wykończeniem ABS, z
latarką, śrubokrętem, stojakiem na telefon, kompasem, białym
światłem LED.

100

Trójkątny zakreślacz
4

5

poręczny i praktyczny w szkole jak i w pracy

Butelka RPET 500 ml
Używając eko butelek dajemy plastikowi drugie
życie, oszczędzamy surowce i energię,
oczyszczamy planetę z odpadów.

400

50

Karta podarunkowa w stylowym etui
6

o wartości 30,00 zł do wykorzystania w
galerii CH Jantar do dnia 16.10.2021 roku.

100

