Warszawa, 12 marca 2018 r.

Regulamin akcji “ SMACZAKOWE HAPPY HOURS”

1. Organizatorem akcji „SMACZAKOWE HAPPY HOURS” (zwaną dalej Akcją) jest P&G Global
Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Francuska 96A/5, 40- 507 Katowice), wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692132, NIP:
9542781085
2. Niniejszy regulamin Akcji (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i
uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora
oraz uczestników Akcji.
3. Akcja skierowana jest do klientów sklepu internetowego marki Smaczaki znajdującego się pod
adresem sklep.smaczaki.pl oraz pośrednio do podmiotów opiekujących się bezdomnymi
zwierzętami biorących udział w akcji “Nie bądź taki kup SMACZAKI i wspomagaj tak zwierzaki”.
4. W ramach Akcji jej organizator przekaże organizacjom opiekującym się bezdomnymi
zwierzętami przysmaki dla psów w postaci Miękkich pasków z suszonego kurczaka i Miękkich
suszonych kurczaków w opakowaniach o wadze 0,5 kg. Wartość przekazanych przysmaków
wyniesie 50% wartości zamówień brutto złożonych i opłaconych na stronie sklep.smaczaki.pl w
okresie od dnia 12 marca w godzinach 8:00-13:00 oraz 19:00-23:00. Akcja trwa do wyczerpania
przeznaczonych na ten cel zapasów o łącznej wartości 60 tys. zł brutto.
5. Wykaz podmiotów objętych Akcją wskazany jest w pkt. 10 Regulaminu. Do Akcji mogą dołączyć
również inne organizacje opiekujące się bezdomnymi zwierzętami, jeśli uczestniczą w Akcji „Nie
bądź taki kup Smaczaki i wspomagaj tak zwierzaki”. W takim przypadku, zostaną one dodane do
listy podmiotów objętych Akcją.
6. Klienci składając zamówienia w okresie wskazanym w pkt. 4 Regulaminu w komentarzu do
zamówienia mogą wpisać nazwę podmiotu, na rzecz którego mają trafić przysmaki o wartości
50% ich zakupów. W przypadku, gdyby wskazany przez Klienta podmiot odmówił odbioru
przysmaków zostanie ona przekazana pozostałym podmiotom uczestniczącym w Akcji. Zakupy,
które w komentarzu do zamówienia nie będą posiadały nazwy żadnego podmiotu biorącego udział

w akcji wliczane będą do wspólnej puli i zostaną rozdzielone równo na wszystkie podmioty biorące
udział w akcji.
7. Klienci, którzy w ww. godzinach zrobią na sklep.smaczaki.pl zakupy wynoszące powyżej 100
zł. w podziękowaniu za pomoc bezdomnym zwierzętom zostaną uhonorowani zawieszką
wsparcia. Każde kolejne wydane 100 zł. uprawnia do otrzymania dodatkowej zawieszki. Zdjęcia
zawieszek, o których mowa powyżej znajdują się w zakładce HAPPY HOURS na stronie
sklep.smaczaki.pl. W przypadku większej ilości wzorów zawieszek, informację o wyborze należy
zawrzeć w komentarzu do zakupu. Brak informacji spowoduje wysłanie losowo wybranej
zawieszki.
8. Przekazywanie przysmaków w ramach Akcji będzie następowało systematycznie z chwilą, gdy
jej wartość dla danego podmiotu osiągnie wartość co najmniej 1 tys. zł. Termin przekazania
zostanie ustalony w uzgodnieniu z podmiotem otrzymującym wsparcie.
10. W akcji biorą udział następujące podmioty:
a) Fundacja Psi Los im. J. Krupińskiej - http://psilos.org/en
b) Pomorska Fundacja Rottka - http://www.rottka.pl
c) Labradory.info - http://labradory.info
d) Schronisko w Korabiewicach Viva! - https://schronisko.info.pl
e) Schronisko Azorki w Gorzowie Wielkopolskim - http://sioz.pl/OurAnimals?ShelterID=46dd064a9604-4a6e-b498-5419e19b4277
f) Schronisko Fauna w Rudzie Śląskiej - http://fauna.rsl.pl

