
Regulamin dotyczący promocji „Motywacja gra na wiosnę”  

§ 1 

Organizator Promocji 

1. Promocja „Motywacja gra na wiosnę”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez New Players 

Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Nagietkowej 33, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500765, 

posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6832083494. zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Do zadań Organizatora należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie 

powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Organizatorem a Klientami 

Organizatora.  

§ 2 

Dane osobowe 

1. New Players Poland jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w 

zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.  

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora w związku z niniejszą Promocją.  

§ 3 

Czas trwania Promocji 

1. Do Promocji można przystąpić w okresie od 21.03.2018 roku do 20.06.2018 roku.  

2. Promocja trwa od dnia 21.03.2018 do dnia 20.06.2018 roku i jest to ostatni dzień, w którym 

Uczestnik Promocji po spełnieniu warunków, może uzyskać prawo do premii, o której mowa w § 5.  

3. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej 

trwania.  

§ 4 

Uczestnictwo w Promocji 

 

1. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Organizatora -przedsiębiorstw, zwanych 

dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie wskazanym w § 3 ust. 1 spełnią łącznie następujące 

warunki:  

1) złożą zamówienie na projekt szkoleniowy z oferty Organizatora, (jako projekt szkoleniowy 

rozumiemy warsztaty szkoleniowe, których czas realizacji to minimum 7 godzin.) 

2) potwierdzą zamówienie szkolenia z oferty Organizatora poprzez zawarcie pisemnej umowy 

realizacji. 

2. Przez Nowego Klienta, rozumiemy przedsiębiorstwo, która do 21.03.2018 r. nie korzystała z usług 

ani ze nabyła produktów Organizatora.  

. 

 

 

 



§ 5  

Zasady przyznawania premii i przedmiot promocji. 

 

1.Uczestnik Promocji, który w okresie określonym w § 3 ust. 1, spełnił warunki uczestnictwa w 

Promocji wskazane w § 4, otrzyma premię w postaci jednego egzemplarza gry poszkoleniowej 

„Pozytywnie Zakręceni” wraz z licencją w cenie zamówionego projektu szkoleniowego. 

2. Premia przekazana będzie Uczestnikowi Promocji po zakończeniu przynajmniej jednego etapu 

projektu szkoleniowego, na który została zawarta umowa w okresie o którym mowa w § 3 ust. 1 

 

§ 6  

Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na adres e-

mail: info@newplayers.pl 

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres 

Organizatora, należy składać z dopiskiem: „Motywacja gra na wiosnę”.  

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.  

 

 

§ 7 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  

1) na stronie: www.newplayers.pl  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod 

nazwą „Motywacja gra na wiosnę”  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 


