Regulamin Akcji „Wspieram, dziękuję”.

I. ORGANIZATORZY AKCJI I FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE
1.
2.

3.
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Organizatorem Akcji „Wspieram, dziękuję” (dalej Akcji) jest ALDI Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Murckowska 16, 40265 Katowice (dalej Organizator), NIP 1070002973, nr KRS 0000249820.
Beneficjentem Akcji jest Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 5/7, 61-843, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Projekt naklejek do Akcji dostarczają polscy ilustratorzy..
Przy prowadzeniu i realizacji Akcji Organizator współpracuje z mediami celem propagowania Akcji i jej zasad.
Osobami Wspierającymi są klienci Organizatora, którzy w czasie trwania Akcji dokonają w jednym ze sklepów
Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakupu przynajmniej jednej naklejki, o której mowa niżej.

II. CEL AKCJI
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Celem Akcji jest pozyskanie funduszy dla Fundacji Siepomaga z przeznaczeniem na walkę z COVID 19.
Fundacja Siepomaga wykorzysta pozyskane fundusze na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu niezbędnego
do walki z COVID 19 bądź na inne działania związane z walką z COVID 19. Bliższe informacje znajdują się na stronie
internetowej https://www.siepomaga.pl/koronawirus

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI
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Na potrzeby Akcji polscy ilustratorzy przygotowali projekty naklejek, które w czasie trwania Akcji będzie można
kupić w każdym sklepie Organizatora na terenie Polski.
Cena jednej naklejki będzie wynosiła 1,99 zł.
Cały dochód z zakupu każdej naklejki zostanie przekazany na konto Fundacji Siepomaga na jej statutowe cele.
Naklejki są sprzedawane w taki sam sposób, jak inne produkty Organizatora, tzn. ich sprzedaż jest ewidencjonowana
za pomocą kas fiskalnych, a klient otrzymuje paragon.
Organizator systematycznie ewidencjonuje sprzedaż naklejek i zebrane środki, a komunikat o kwocie jest
publikowany i aktualizowany w sposób ciągły i systematyczny.
Miejscem publikacji informacji o zebranych środków finansowych są: strona internetowa Organizatora www.
Aldi.pl, firmowa strona Organizatora na Facebooku oraz Aplikacja.
Jednocześnie informacje o zgromadzonych środkach zostaną przekazywane do publicznej wiadomości poprzez
współpracujące media.
Organizator zastrzega, że w czasie trwania Akcji mogą wystąpić braki naklejek przeznaczonych do sprzedaży w
poszczególnych bądź wszystkich sklepach Organizatora.

IV. CZAS TRWANIA AKCJI
16. Akcja rozpoczyna się od 12 maja 2020r. i trwa do momentu ogłoszenia jej zakończenia przez Organizatora na jego
stronie internetowej www.aldi.pl. Jeżeli ogłoszenie ukaże się w dniu, w którym ma zakończyć się Akcja, to trwa ona
do końca tego dnia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.aldi.pl.
18. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres mailowy :
obsluga.klienta@aldi.pl z dopiskiem „Wspieram, dziękuję” lub na adres korespondencyjnych : Biuro Obsługi Klienta
ALDI Sp. z o.o, Ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice.
19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego z
wyłączeniem norm kolizyjnych.
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