
Regulamin Oferty Specjalnej „Rękawiczki 10zł taniej” 
 

I. Przedmiot Regulaminu Oferty Specjalnej: 
 

Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w 
Oferty Specjalnej „Rękawiczki 10zł taniej”, zwanej w dalszej części 
„Oferta Specjalna ”. 
 

II. Organizator Oferty Specjalnej: 
 

Organizatorem Oferty Specjalnej, jest Big-Szok Dziewiarstwo i 
Krawiectwo Szokaluk Zenon, z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym 
(22-170), przy ul. Lubelskiej 44A, NIP: 5641000479,  
REGON: 110006530, zwana dalej "Organizatorem". 
 

III. Uczestnicy Oferty Specjalnej: 
 

Uczestnikiem Oferty Specjalnej może być każda osoba, która w terminie 
14 października – 31 grudnia 2020 roku, na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie, dokona zakupu w sklepie internetowym 
www.pamami.pl. 
 

IV. Czas i miejsce trwania Oferty Specjalnej: 
 

1. Oferta Specjalna trwa w dniach 14.10.2020 - 31.12.2020 roku w 
sklepie internetowym www.pamami.pl 

2. Oferta Specjalna zostanie ogłoszona w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram). 

3. Wszelkie informacje o Oferty Specjalnej zawarte w materiałach 
promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter 
informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie 
internetowej Organizatora w postaci niniejszego Regulaminu. 
 

http://www.pamami.pl/
https://pamami.pl/


V. Zasady i warunki obowiązywania promocji: 
 

1. Uczestnik Oferty Specjalnej może skorzystać rabatu 10zł na 
rękawiczki z kolekcji dziecięcej marki PaMaMi pod warunkiem 
zakupienia minimum jednego kompletu z kolekcji dziecięcej 
PaMaMi, prezentowanych w sklepie internetowym 
www.pamami.pl.  

2. Zniżka zostanie udzielona automatycznie po dodaniu do koszyka 
produktu z kolekcji dziecięcej marki PaMaMi. 

3. Zniżki nie łączą się ze sobą, ani z żadnymi innymi promocyjnymi 
ofertami cenowymi wprowadzonymi przez sklep internetowy.  
Zwrot produktów zakupionych w promocji jest możliwy na 
zasadach ogólnych obowiązujących w sklepie internetowym. 

4. Ilość produktów objętych Ofertą Specjalną jest ograniczona. W 
przypadku braku towaru objętego promocją Uczestnikowi nie 
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

5. Oferta Specjalna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie 
promocji. 

6. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem 
przebiegu Oferty Specjalnej Uczestnik może kierować na piśmie 
do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub 
żądania. 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na 
stronie internetowej 
https://pamami.pl/Regulamin-promocji-cterms-pol-68.html.  

 
VI. Postanowienia końcowe: 

 
1. Wszelkie sprawy sporne związane z Oferta Specjalna będą 

rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W 
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie 
sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 

http://www.pamami.pl/
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