
 
 
 

  
 

Regulamin Promocji Black Weekend trwającej od 23 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 

r. 

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod 

nazwą „Black Weekend”. 

2. Organizatorem promocji jest Extreme Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Romualda Traugutta 125/4, 54-019 Wrocław, 

wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000711039, NIP: 8992837856, REGON: 369081202 (dalej „Extreme Poland” lub 

„Organizator”) jest organizatorem imprez turystycznych, działającym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548, tekst jednolity). 

3. Extreme Poland jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 

20943. 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.11.2020 i trwa do 30.11.2020 r. lub do wyczerpania 

zapasów. 

5. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia 

zawierającego przynajmniej jeden produkt w ramach jednej transakcji oraz dodanie do 

koszyka produktów ujętych promocją (Bluza, Travel Planner oraz Ebook Urlopy 2021). 

6. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, pod warunkiem zakupu większej liczby 

wypraw objętych promocją. 

7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na 

stronie https://solisci.pl/black-week-2020/. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy po stronie kupującego, kupujący zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów gadżetów otrzymanych od Organizatora w trakcie promocji 

w kwocie 284 zł brutto. 

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami 

rabatowymi.  

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator 

zrealizuje zamówienie Klienta. 

11. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, 

Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. 

12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

14. Promocja kierowana jest do klientów będących konsumentami w rozumieniu 

właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 

15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w 

niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na 

stronie https://solisci.pl/black-week-2020/ 

17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą 

elektroniczną na adres e-mail klub@solisci.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia 

reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje 

będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. 

Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden 

sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 

zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jak: 

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania 

Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i 

uczestników Promocji; 

b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami 

technicznymi lub technologicznymi. 

19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity 

Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na 

zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany. 

20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały 

zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na 

https://merlin.pl/text/regulamin-sklepu/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2020 r. 

 

        Organizator 

        Extreme Poland Sp. z o.o. Sp. k. 
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