
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Quiz podwórkowy Allegro na 28. Festiwalu Pol'and'rock”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Quiz podwórkowy Allegro na 28. Festiwalu Pol'and'rock” (dalej jako
„Akcja Promocyjna”) jest Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wierzbięcice 1B, 61-569
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000635012, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 40.000.000 złotych,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798, REGON 365331553 (dalej jako „Allegro”).

2. Akcja organizowana jest w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej jako
„Regulamin”).

3. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 4 sierpnia 2022 r. od godz.
12:00 do dnia 6 sierpnia 2022 r. do godz. 20:00 lub do wyczerpania puli nagród, w zależności od tego, co
nastąpi pierwsze. Allegro zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej.

4. Akcja Promocyjna podzielona jest na trzy 8-godzinne przedziały czasowe:
a. 4 sierpnia 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00,
b. 5 sierpnia 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00,
c. 6 sierpnia 2022 r. od godz. 12:00 do godz. 20:00
(dalej łącznie jako „Sloty”, a każdy z osobna jako „Slot”).

5. Akcja Promocyjna nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 888 z późn. zm.).

6. Celem Akcji Promocyjnej jest reklama i promocja marki Allegro.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b. ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo jest osobą niepełnoletnią,

która ukończyła 13 rok życia ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie, w jakim może nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania, przy czym czynności takiej osoby powinny być dokonane za wiedzą i
zgodą przedstawiciela ustawowego tej osoby,

c. jest uczestnikiem festiwalu Pol’and’Rock, edycja 2022 (dalej jako „Festiwal”),
d. w okresie trwania Akcji Promocyjnej w czasie jednego ze Slotów odwiedzi strefę Allegro na Festiwalu

(dalej jako „Strefa Allegro”),
e. w okresie trwania Akcji Promocyjnej w czasie jednego ze Slotów odpowie w Strefie Allegro na jedno z

pytań animatora wyznaczonego przez Allegro, dotyczące platformy handlowej dostępnej w domenie
allegro.pl, Allegro lub Festiwalu (dalej jako „Pytania Allegro”)

(dalej jako „Uczestnik”).
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej nie mogą być osoby będące pracownikiem Allegro lub podmiotów, które

brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji Promocyjnej, a także osoby współpracujące z tymi
podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni,
zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie. Uczestnikiem
Akcji Promocyjnej nie mogą być także osoby będące pracownikiem podmiotów powiązanych z
podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności z Allegro, a także osoby
współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich
współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich
małżonkowie.

3. Allegro może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej, jeżeli Uczestnik ten narusza
postanowienia Regulaminu lub dostarcza treści nieobyczajne, wulgarne, narusza obowiązujące przepisy
prawa lub prawa osób trzecich lub dobre imię Allegro.

4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko raz.



§ 3
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. W ramach Akcji Promocyjnej w czasie każdego ze Slotów co najmniej raz na godzinę zadawane będzie co
najmniej 5 Pytań Allegro.

2. Zgłoszenia chęci odpowiedzi na Pytanie Allegro Uczestnik dokonuje przez zakomunikowanie tego faktu
animatorowi wyznaczonemu przez Allegro, w szczególności przez podniesienie ręki.

3. Odpowiedzi na Pytania Allegro udzielane będą według kolejności zgłoszeń.
4. Uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi na dane Pytanie Allegro.
5. Udzielając odpowiedzi na Pytanie Allegro, Uczestnik nie ma prawa używać treści obraźliwych,

wulgarnych i nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszających
obowiązujące normy prawne, moralne i propagujących przemoc itp. Uczestnik, który nie stosuje się do
zakazu określonego w zdaniu poprzedzającym, może zostać wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej.

6. Allegro zastrzega sobie prawo do odrzucania odpowiedzi na Pytania Allegro niespełniających wymagań
opisanych w Regulaminie, w tym o jakości niepozwalającej na ich dopuszczenie do Akcji Promocyjnej lub
niespełniających wymagań opisanych w Regulaminie, a także zawierających dane osobowe lub treści, o
których mowa w ust. 6 powyżej.

7. Uczestnik, który udzieli kreatywnej odpowiedzi na dane Pytanie Allegro otrzyma zestaw składający się z 2
lub 3 sztuk gadżetów reklamowych Allegro (dalej jako „Upominek”). Wartość Upominków nie będzie
przekraczać kwoty 200 zł brutto.

8. W celu odbioru Upominku Uczestnik otrzyma kartkę z kodem QR, którego będzie mógł użyć w
automacie paczkowym umieszczonym w Strefie Allegro. Za pomocą otrzymanego kodu QR Uczestnik
będzie mógł otworzyć skrytkę, w której znajdować się będzie Upominek.

9. W całej Akcji Promocyjnej dostępnych będzie 9000 sztuk Upominków, po 3000 sztuk Upominków w
każdym Slocie. Akcja Promocyjna dotyczy Upominków do wyczerpania ich zapasów.

10. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden Upominek w całym okresie trwania Akcji Promocyjnej.
11. Uczestnik może odebrać Upominek w okresie trwania Slotu, w którym otrzymał kod QR. Upominki

nieodebrane w tym czasie przepadają.
12. Upominki nie podlegają wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
13. Udzielenie odpowiedzi na Pytanie Allegro jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie do dnia 20
sierpnia 2022 r. wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem:
https://allegro.pl/pomoc/kontakt?subjectId=517305f2-5ea1-4b3b-9080-d4cc960ab6a1.

2. Reklamacje wpływające po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres mailowy Uczestnika, a także opis i powód

reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Allegro, chyba że zajdzie

konieczność uzupełnienia lub wyjaśnienia treści reklamacji - w takim przypadku termin ten biegnie od
dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści reklamacji.

5. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym adres e-mail.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą

wprowadzać zasad mniej korzystnych, ani pogarszających warunki obecnych Uczestników, ani też
wpływać na prawa nabyte w ramach Akcji Promocyjnej. Zmiana następuje poprzez opublikowanie
Regulaminu w nowym brzmieniu, ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.



4. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub w
inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.

5. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://polandrock.allegro.pl.


