
 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ  

„Blask z pomagania” 

  

1. Organizatorem akcji charytatywnej pod nazwą: „Blask z pomagania”  („Akcja”) jest W.KRUK S.A. z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000500269, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000.000 złotych, opłaconym w całości, NIP: 

9452178161, REGON 123054986 („Organizator”). 

 

2. Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych („NIPiP”) na cele 

walki z epidemią wirusa SARS-COV-2, w tym przede wszystkim na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony 

osobistej, mających stanowić zabezpieczenie pielęgniarek i położnych.  

 

3. Akcja będzie odbywać się od dnia 27 marca 2020 roku do odwołania.  

 

4. Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu w całości. 

 

5. Miejscem Akcji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wkruk.pl („Sklep internetowy”).  

 

6. Akcja będzie polegała na sprzedaży przez Organizatora biżuterii z kolekcji „Blask”, dostępnej w sprzedaży w Sklepie 

internetowym („Produkty”).  

 

7. W Akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w okresie trwania Akcji dokonają w Sklepie internetowym zakupu 

Produktów. 

 

8. Organizator przekaże 20% przychodu netto ze sprzedaży Produktów na rzecz NIPiP. 

 

9. Uczestnicy Akcji nie mogą dokonywać płatności za Produkty za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu 

przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK”. Uczestnicy Akcji nie 

otrzymują punktów w programie lojalnościowym Organizatora „Klub dla Przyjaciół W.KRUK” za nabycie Produktów. 

 

10. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia 

odebrania Produktów. Uczestnikom Akcji nie przysługuje możliwość zwrotu lub wymiany Produktów, za wyjątkiem 

realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

 

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wkruk.pl. 

 

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub 

gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu 

internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2020 r.  

  

Kraków, dnia 27 marca 2020 r.   

- Organizator - 


