
REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ “Gdy pomagasz karma do 
schroniska wraca” 

 
 

§1 ZASADY OGÓLNE 

 
 

1. Organizatorem Akcji pod hasłem „Gdy pomagasz karma do schroniska wraca” (dalej: 

„Akcja”) jest RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w ul. Dostawcza 17, 93-

231 Łódź, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem REGON 368204720, NIP 5252721210, adres 

biuro@rikoland.pl, nr telefonu 42 214-44-42. (dalej: „Organizator”). 

 

2. Beneficjentami Akcji (dalej zwanymi „Beneficjentami”) są 1. Schronisko dla zwierząt 

w Łęczycy, ul. Staromiejska 14, 99-100 Łęczyca; 2. Hajnowskie stowarzyszenie 

ochrony zwierząt „Ciapek”, ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka. 

 
3. Wspierającym  Akcję (dalej  zwanym „Wspierającym”) jest  każda  osoba  fizyczna, 

osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która zakupi określone produkty, w miejscu i czasie określonym w niniejszym 

Regulaminie. 

 
4. Udział w Akcji jest dobrowolny. 

 
5. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani 

współorganizatorem Akcji. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego 

Akcja jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu www.facebook.com. Akcja 

nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez 

serwis www.facebook.com ani z nim związany. Serwis www.facebook.com nie 

pomaga w organizowaniu Akcji, a Organizator korzysta z tego serwisu do 

administrowania Akcjami na własną odpowiedzialność i zwalnia www.facebook.com 

z odpowiedzialności względem Wspierających Akcję. 

 
6. Akcja jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: 

„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
7. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 
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grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

 
8. Celem Akcji jest wsparcie Beneficjentów Akcji poprzez dostarczenie dla ich 

podopiecznych, uzbieranej podczas Akcji, suchej karmy firmy Petner (zwanym dalej 

„Uzyskiem”).  

 
 

§2 TERMIN MIEJSCE PRZEPROWADZENIA AKCJI 

 
 

1. Akcja przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach 

sklepu internetowego Rikoland.pl oraz na profilu Organizatora w Serwisie 

facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/rikolandpl (dalej: „Profil”). 

 
2. Akcja trwać będzie od 18.03.2021 do 08.04.2021 r.  

 
 
 

§3 ZASADY AKCJI 

 
 

1. Aby wziąć udział w Akcji w charakterze Wspierającego należy, w sklepie rikoland.pl 

bądź odrębną, dedykowaną stronę dostępną w domenie rikoland.pl, dokonać 

zakupu i wnieść zapłatę za przynajmniej jedną sztukę karmy Petner z wybranej 

przez Organizatora oferty. Za każdy worek karmy, zakupiony przez Wspierającego 

w trakcie trwania Akcji, Organizator przekaże drugi w tej samej gramaturze do 

wskazanych w regulaminie Beneficjentów. 

 

2. Oferta karm biorących udział w akcji obejmuje wybrane produkty marki Petner o 

gramaturze 12kg. 

 
3. Uzbierana podczas akcji karma Petner tj. Uzysk, zostanie przekazana 

Beneficjentom w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Tym samym, Organizator poda do 

wiadomości publicznej informację o przekazaniu karmy, wraz z podaniem 

równowartości kwoty, jaką udało się uzbierać. 

 

https://www.facebook.com/shoperlyshop/


§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które 

Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji. W takim 

przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

Uzysku  z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku, gdy 

brak możliwości przekazania Uzysku ma charakter trwały lub leży po stronie 

Beneficjenta, wówczas Organizator, w porozumieniu ze współorganizatorami 

wskazanymi w art. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, przekaże Uzysk na inny 

cel pożytku publicznego o podobnym charakterze. W takim przypadku, 

Organizator poinformuje o zmianie beneficjenta i o powodach takiej zmiany w 

publicznym komunikacie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności 

dotyczących zasad dokonywania zakupów, warunków dostaw, sposobu 

realizowania płatności, przetwarzania danych osobowych, składania 

reklamacji, odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio Regulamin Sklepu 

Internetowego Rikoland.pl. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie sklepu internetowego 

Rikoland.pl/….. 

5. W celu umożliwienia kontaktu z Organizatorem, Organizator udostępnia adres 

e-mail: biuro@rikoland.pl. 

 


