
 

 

 

Regulamin akcji 
 

Twój głos = szansa na włos 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

akcja „Twój głos to szansa na włos” („Akcja”).  

2. Organizatorem Akcji („Organizator”) jest marka sieci sklepów z perukami Świat 

Peruk.  

3. Akcja jest organizowana i przeprowadzana w serwisie internetowym dostępnym pod 

adresem URL: https://perukikrakow.pl/szansanawlos/ („Serwis”).  

4. Akcja organizowana jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

rozpoczyna się w dniu 14 grudnia 2018 r. z chwilą zamieszczenia w serwisie 

informacji o akcji do dnia 31 marca 2019. Zgłoszenie udziału w akcji możliwe jest w 

terminie do dnia 31 marca 2019 r., do godz. 23:59:59. 

 

§ 2. Zasady Akcji 
1. Akcja jest adresowana do opiekunów osób, które są pacjentami onkologicznymi 

(chemioterapia lub radioterapia) i nie ukończyły 18 roku życia a są poddawane 

leczeniu na terenie województw śląskiego lub małopolskiego.   

2. Uczestnikami Akcji („Uczestnik/Uczestnicy”) mogą być osoby, które zostaną 

zgłoszone wyłącznie przez osoby dorosłe.  

3. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.  

4. Jedynym warunkiem uczestnictwa w Akcji jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie https://perukikrakow.pl/szansanawlos/.  

5. Zgłoszenia należy wysyłać w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.  

6. W Akcji nie są brane pod uwagę zgłoszenia dostarczone w inny sposób niż poprzez 

ww formularz zgłoszeniowy.  

7. Każdy Uczestnik może zgłosić się wyłącznie jeden raz.  

8. W ramach uczestnictwa w Akcji niedozwolone jest dostarczenie treści o charakterze 

bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest również 

dostarczanie treści stanowiących antyreklamę marki, reklamę podmiotów 

konkurencyjnych do marki. Zabronione jest ponadto dostarczanie treści 

naruszających regulamin. 

9. W trakcie całego okresu trwania Akcji zostanie rozlosowanych łącznie 8 peruk 

syntetycznych, przy czym po 4 peruki na każde województwo uczestniczące w Akcji 

(województwo małopolskie i śląskie).  

10. Uczestnicy Akcji nie mogą wymienić peruki na ekwiwalent pieniężny.  

11. Wyłonienie Laureatów będzie następowało w pierwszym dniu Każdego miesiąca. W 

terminie do 5 dni po wytypowaniu osób Organizator o tym fakcie poinformuje 

Laureatów zamieszczając stosowną informację w Serwisie. 

12. Po każdym losowaniu Organizator skontaktuje się z Laureatami w celu uzgodnienia 

sposobu odebrania peruk, które możliwe będzie stacjonarnie w sklepach 

Organizatora w Krakowie i Katowicach lub we wskazanym przez Laureata szpitalu 

na terenie województw Małopolskiego i Śląskiego.  
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13. Informacja, o której mowa w ust. 11, będzie zawierać wezwanie Laureata do 

skontaktowania się z Organizatorem w celu potwierdzenia woli przyjęcia peruki 

przez Laureata oraz podania Organizatorowi miejsca odbioru i danych 

teleadresowych (w tym imienia i nazwiska laureata oraz adresu na terytorium 

Polski).  

14. W przypadku braku kontaktu ze strony Laureata lub niepodania przez niego 

niezbędnych danych w terminie 7 dni od kontaktu ze strony Organizatora, o którym 

mowa w ust. 12- 13 Regulaminu, Organizator ponownie skontaktuje się z Laureatem 

w celu potwierdzenia woli przyjęcia peruki i podania niezbędnych danych z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu 7 dni. W razie bezskutecznego upływu 

powyższego terminu jak również w razie odmowy przyjęcia peruki przez Laureata, 

Organizator jest uprawniony do przyznania peruki innemu Uczestnikowi 

wyłonionemu przez powtórne losowanie. 

 

§ 2. Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane na piśmie, na adres 

siedziby Organizatora Świat Peruk, ul. Dietla 50, 31-039 Kraków, jak również pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: krakow@perukisklep.pl.   

2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Organizatora w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź udzielana jest listownie lub pocztą 

elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 3. Postanowienia końcowe 
1. Wzięcie udziału w Akcji wymaga podania przez Uczestnika danych osobowych 

Organizatorowi, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgodnie z art. 7 ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. tzw. RODO* wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie i zbieranie danych 

osobowych przez Organizatora, w ramach realizacji Akcji.  

2. Zasady Akcji określa Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Regulamin Akcji jest dostępny w biurze siedziby Organizatora oraz jest 

udostępniony w wersji elektronicznej w serwisie Organizatora.  
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