REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ BACK TO SCHOOL
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Back to School” („Akcja Promocyjna”) jest „Agencja Reklamowa Fortis”
FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 („Organizator‘’)
2. Partnerami („Partnerzy”) Akcji Promocyjnej są:
a) LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca REGON: 190852164, NIP: 583-10-14-898, kapitał
zakładowy 3.678.582 zł, wpłacony w całości („Partner A”)
b) Multikino SA z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł, NIP 521-2893-057, REGON: 013122196 („Partner B”).
c) Coca-Cola Services n.v. z siedzibą w Brukseli, przy ulicy 1424 Chaussée de Mons, B- 1070 Brussels, Belgia numer
identyfikacyjny BE0462525791 („Partner C”).
d) Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000015664, kapitał zakładowy: 500 292 600 zł, NIP: 524-21-06-963 („Partner D”).
4. Fundatorem nagród wymienionych w §5 pkt 1 a i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest
Multikino SA z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284604, kapitał zakładowy 88.033.230,90 zł, NIP 521-28-93057, REGON: 013122196 („Fundator 1”)
5. Fundatorem nagród wymienionych w §5 pkt 1 b jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca REGON:
190852164, NIP: 583-10-14-898, kapitał zakładowy 3.678.582 zł, wpłacony w całości („Fundator 2”)
§2
PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcją Promocyjną objęte są napoje promocyjne:
a) FANTA Pomarańczowa, Shokata, Malinna w opakowaniach 0,5 l oraz 1l
b) SPRITE w opakowaniach 0,5 l oraz 1l
zwanych dalej („Produkty”) dostępne w placówkach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Opakowania Produktów o pojemności 0,5 l oraz 1l w opakowaniach plastykowych, bezzwrotnych oznaczone są jako
promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz dwunastoznakowego literowocyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich nakrętek Produktów („Kod PIN”)
3. Każdy Kod PIN jest unikalny.
§3
UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu
rozpoczęcia Akcji Promocyjnej ukończyły 13 lat („Uczestnik”).
2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów i Fundatorów oraz członkowie ich
najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
3. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:
a. Utworzenie konta Uczestnika na stronie www.woah.com lub w aplikacji WOAH (zgodnie z instrukcjami na stronie,
utworzenie konta wymaga podania adresu email, daty urodzenia, imienia i nazwiska, hasła oraz akceptacji
regulaminu); oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

b. Nabycie co najmniej 2 (dwóch) Produktów, zgodnie z §2;
c. Zarejestrowanie co najmniej dwóch (2) Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika poprzez aplikację do
przekazywania Kodów PIN umieszczoną na stronie www.woah.com
d. Dokonanie wyboru nagrody zgodnie z instrukcją na stronie co umożliwi uzyskanie prawa do wybranych nagród
wskazanych w § 5 ust. 1 („Nagrody”).
e. Wygenerowanie poprzez aplikację dostępną dla zalogowanych Uczestników vouchera uprawniającego do odbioru
Nagród („Voucher”).
4. Voucher jest podstawą do odbioru Nagrody.
5. Kody PIN należy wpisywać począwszy od górnej linii, w jednym ciągu. Wszystkie zarejestrowane Kody PIN zostaną
zapisane w komputerowej bazie danych. Kody PIN mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Kody PIN wykorzystane
wcześniej powtarzające się lub fikcyjne nie będą uwzględniane.
6. Kody PIN należy zarejestrować w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą
uprawniały do wygenerowania Vouchera.
7. Każdy Uczestnik może wybrać dowolną liczbę Nagród zgodnie z zasadą, że 2 (dwa) Kody PIN to jedna Nagroda. Wybór
Nagród i generowanie Voucherów możliwe jest do 15.11.2017 roku lub do wyczerpania liczby Nagród lub do
wyczerpania Kodów PIN.
§4
ZASIĘG TERYTORIALNY I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 września 2017 r. o godz. 08:00 i trwa do wyczerpania nagród lub do
wyczerpania Kodów PIN, nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r. godz. 23:59.
§5
NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:
a. kod na bilet zniżkowy do kin Multikino za 13 zł brutto na film 2D (seanse do godziny 17.00 w terminie od
poniedziałku do piątku). Pula nagród to 100 000 sztuk. Kody nie obowiązują na projekty specjalne takie jak: maratony
filmowe, transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, Poranki, Operę HD, Kino Na Obcasach,
Multikino, pokazy Akademii Filmowej, pokazy na zaproszenia oraz filmy dystrybutora Monolith – lista tytułów
stanowi załącznik nr 1. Kody są realizowane zgodnie z regulaminem kina dostępnym w kasach kinowych.
Kody/zaproszenia obowiązują na miejsca VIP znajdujące się w wybranych kinach oraz na projekcje w Sali Xtreme za
dodatkową dopłatą.
b. kupon zniżkowy -30% na zakup jednego, dowolnego produktu marki House (z wyłączeniem produktów innych
marek). Pula kuponów zniżkowych to 120 000 sztuk. Kupony zniżkowe ważne są do 30.11.2017 roku.
§6
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
1. Nagrodę w postaci biletów z rabatem po 13 zł można zrealizować w sieci kin „Multikino”.
2. Nagrodę w postaci rabatu -30% na jeden, dowolny produkty marki House można zrealizować w sieci sklepów
stacjonarnych House na terenie Polski.
3. Lista punktów handlowych, w których Partnerzy wydają Nagrody umieszczona jest na stronie www.multikino.pl
www.housebrand.com
4. W celu uzyskania Nagrody należy wygenerowany na stronie www.woah.com Voucher wraz z dokumentem tożsamości
przedstawić w punkcie handlowym House lub sieci kin „Multikino” w celu weryfikacji. Partner weryfikuje poprawność
kodu/kuponu za pomocą czytnika. Brak możliwości weryfikacji kodu/kuponu może skutkować odmową wydania
Nagrody.
5. Kod/kupon może zostać udostępniony przedstawicielowi House lub sieci kin „Multikino” w celu weryfikacji w formie
czytelnego wydruku komputerowego lub na ekranie urządzenia elektronicznego (np. tabletu lub telefonu
komórkowego).
6. Uczestnikowi uprawnionemu do odbioru Nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego).
7. Nagrody wydawane będą od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. lub do wyczerpania zapasów
(opisanych w §5 pkt 1a i 1b). Nieodebranie Nagrody w tym terminie przyjmuje się za rezygnację z Nagrody.
Nieodebrane Nagrody pozostają własnością Fundatorów.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne obowiązki podatkowe związane z wydaniem Nagród Uczestnikom jest
Organizator. Rozliczenie podatkowe będzie dokonane zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
§8
DANE UCZESTNIKÓW
1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.,) jest Coca-Cola Services n.v. z siedzibą w Brukseli, przy ulicy 1424
Chaussée de Mons, B- 1070 Brussels, Belgia numer identyfikacyjny BE0462525791. Administrator danych przetwarza
dane osobowe Uczestników, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji
Promocyjnej. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, na podstawie zgód udzielonych przez Uczestnika podczas tworzenia konta Uczestnika na stronie
internetowej www.woah.com
3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Akcji Promocyjnej jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
4. Dane osobowe osób, które wniosły reklamacje będą przetwarzane przez Organizatora w celach dowodowych przez
okres przedawnienia roszczeń.
§9
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje należy wysyłać w formie pisemnej na adres: Agencja Reklamowa „Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Gawińskiego 7 z dopiskiem: „Back to School”. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, adres
składającego reklamację, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
2. Reklamacje można wysyłać do 15 grudnia 2017 r.
3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pomocą formularza na stronie promocyjnej www.woah.com
4. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni roboczych. Komisja niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji
poinformuje zgłaszającego o swojej decyzji.
6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń we
właściwym sądzie powszechnym.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akcja Promocyjna odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin będzie dostępny
na stronie www.woah.com www.coca-cola.pl www.fanta.pl www.sprite.pl , www.multikino.pl
www.housebrand.com oraz w siedzibie Organizatora.
2. Możliwość korzystania z aplikacji dostępnych na stronach internetowych Akcji Promocyjnej może być uzależniona od
indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania lub dostawcy łącza internetowego.
3. O zaplanowanych przez Organizatora przerwach technicznych i czasie ich trwania Organizator będzie informował
Uczestników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach strony
www.woah.com
4. Organizator, Partnerzy ani Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, ani nie będą stronami w sporach dotyczących
prawa własności do Kodów PIN oraz dotyczących praw Uczestników do korzystania z adresów e-mailowych.
Jakiekolwiek spory dotyczące tych kwestii nie wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania Nagrody jest
osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu.
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

Załącznik nr 1 – lista tytułów dystrybutora Monolith

AMERICAN ASSASSIN
MY LITTLE PONY. FILM
POTWORNA RODZINKA
ACH ŚPIJ KOCHANIE
PIŁA DZIEDZICTWO
ZŁE MAMUŚKI 2. JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA
SUBURBICON
BODYGUARD. ZAWODOWIEC
GANG WIEWIÓRA 2
MAŁA WIELKA STOPA
ATOMIC BLONDE
ALIBI.COM

