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Regulamin akcji 

„Zdrap nagrodę od PSP HUZAR” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem Akcji „Zdrap nagrodę od PSP HUZAR” (zwaną dalej “AKCJĄ”), jest HUZAR PSP 

S.A., ul. Otolińska 21 lok. 606, 09-407 Płock (zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Fundatorem nagród jest: HUZAR PSP S.A., ul. Otolińska 21 lok. 606, 09-407 Płock, zwany dalej 

„Fundatorem”.  

3. AKCJA nie jest loterią promocyjną ani inną grą hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Celem akcji jest upowszechnienie 

wiedzy o marce PSP HUZAR. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. W AKCJI mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 

kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem 

pracowników Organizatora.  

 

2. Warunkiem wzięcia udziału w AKCJI jest (łącznie):  

 Zatankowanie samochodu i/lub zakupy innych towarów na stacji PSP HUZAR za 

minimalną kwotę 100 zł brutto 

 Odebranie wraz z paragonem/fakturą za zakupy kuponu zdrapkowego 

 Prawidłowe rozwiązanie QUIZU znajdującego się na kuponie 

 Usunięcie farby ochronnej z pola zdrapkowego na kuponie 

 Zarejestrowanie wygranej zdrapki u pracownika stacji, na której zdrapka została 

otrzymana. 

 

3. Klient sam losuje swój kupon zdrapkowy z puli dostępnych na stacji kuponów. 

4. Klient otrzymuje 1 zdrapkę za każde 100 zł wydane na tankowanie i/lub zakupy na stacji. 

5. Po odejściu od kasy Uczestnik, nie jest uprawniony do wybrania kuponu zdrapkowgo. 

6. W AKCJI nie mogą brać udziału pracownicy HUZAR PSP S.A., pracownicy stacji paliw 

należących do sieci Polskich Stacji paliw HUZAR ani Właściciele tych stacji. 

7. AKCJA trwa od 6 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania puli zdrapek i 

obowiązuje na wszystkich stacjach należących do sieci PSP HUZAR. 

8. Wszystkie kupony zdrapkowe tracą ważność z dniem 29 lutego 2016 r. Po tym czasie nagrody 

ze zdrapek nie będą wydawane. 

9. Uczestnik przystępując do AKCJI powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również 

potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w AKCJI. 
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10. Uczestnik może wziąć udział w AKCJI dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności warunków 

określonych w § 2 ust.1, 2, 5.  

11. W AKCJI biorą udział wyłącznie kupony zdrapkowe przygotowane przez Organizatora. Zdrapki 

podrobione, zniszczone, uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich 

autentyczności, lub te, które nie zostały uzyskane  przez Uczestnika w sposób przewidziany 

niniejszym Regulaminem, nie uprawniają do udziału w AKCJI i otrzymania Nagród. 

 

§ 3. NAGRODY  

 

1. Nagrody w AKCJI oznaczone są symbolicznymi piktogramami ukrytymi pod warstwą farby 

ochronnej.  

2. Wygraną nagrodę symbolizuje układ trzech identycznych piktogramów. 

3. Nagrodami w AKCJI są: 

a. Nagroda niespodzianka – 3471 szt. – oznaczenie pod zdrapką  

 

b. Dodatkowe losowanie zdrapki – 890 szt. – oznaczenie pod zdrapką  

 

c. Darmowe tankowanie za kwotę 100 zł 00 gr brutto – 89 szt.  

                                                             – oznaczenie pod zdrapką 

  

d. Nagroda główna: TABLET – 5 szt. – oznaczenie pod zdrapką 

 

4. Nagrody w postaci: Nagród niespodzianek i dodatkowych losowań zdrapek wydawane są 

Klientom bezpośrednio po zweryfikowaniu poprawności rozwiązania QUIZU przez 

pracownika stacji PSP HUZAR. Nagrodę wydaje pracownik stacji po odnotowaniu wydanej 

zdrapki i przysługującej nagrody w formularzu ewidencji. 

5. Nagroda w postaci: darmowego tankowania za 100 zł 00 gr należy zrealizować w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania pocztą lub kurierem bonu paliwowego. Odbiór nagrody będzie możliwy 

po okazaniu w kasie stacji bonu uprawniającego do jej odbioru. 

6. Nagrody w postaci: TABLET i bon na darmowe tankowanie zostaną wysłane na adres laureata 

podany na karcie zgłoszeniowej. 

7. Karty zgłoszeniowe są do pobrania u pracownika stacji PSP HUZAR po okazaniu poprawnie 

wypełnionego QUIZU i wygranej zdrapki. 

8. Kartę zgłoszeniową należy prawidłowo wypełnić i pozostawić pracownikowi stacji w celu 

przesłania jej do siedziby HUZAR PSP S.A. 

9. Pracownik stacji paliw HUZAR zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszeniowej z dołączoną zdrapką Pocztą Polską lub kurierem na adres 

Organizatora – HUZAR PSP SA. 

10. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  

11. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 

jakakolwiek inna nagroda.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika.  
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13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wypełnianiu 

karty zgłoszeniowej, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą 

odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

14. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 

15. W przypadku zniszczenia lub utraty kuponu zdrapkowego Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.  

 

§ 5. REKLAMACJE  

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania AKCJI, Klienci PSP HUZAR winni 

zgłaszać na piśmie w czasie trwania AKCJI, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia wydania Nagrody.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja ‘Zdrap nagrodę od PSP HUZAR’”  

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.  

 

§ 6. DANE OSOBOWE 

 

1. Przetwarzanie wszelkich danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy 

mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.  

2. Dane osobowe Zwycięzców w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 

kontaktowy przetwarzane będą przez Organizatora w celu przekazania Nagrody. 

3. Uczestnik, do momentu wręczenia nagrody, jest obowiązany do informowania Organizatora, 

o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany 

niedokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania nagrody. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z AKCJI będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad AKCJI w trakcie jego trwania. Informacja 

o zmianach będzie zamieszczona na www.huzar.eu.  

 
 


