
Regulamin Akcji Charytatywnej “Pomoc Ukraińskim Pupilom”
organizowanej przez “ZooArt Marek Postrzech”

we współpracy z fundacją Sarigato w sklepie ZooArt.com.pl

§ 1
Organizator i Partner Akcji

1. Organizatorem Akcji jest firma „ZooArt Marek Postrzech” z głównym adresem wykonywanej
działalności gospodarczej w Dęblinie, ul. Wiślana 28A, NIP: 9181757897 (w Regulaminie jako: „Organizator”).

2. Partnerem Akcji jest: Fundacja Sarigato, ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, KRS: 000445475,
Regon: 122752932

§ 2
Cel akcji charytatywnej

Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie rzeczowe oraz finansowe zwierząt oraz osób poszkodowanych w
związku z zaistniałym na Ukrainie stanem wojennym.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów dowolnych

produktów w Sklepie Organizatora w sposób określony w § 5 i oznacza akceptację warunków
niniejszego Regulaminu.

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1
2. Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez ZooArt Marek Postrzech we współpracy

z fundacją Sarigato w sklepie ZooArt.com.pl , której cel opisano w §2
3. Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i dokonać

zakupów w sklepie ZooArt.com.pl w Czasie trwania Akcji, w sposób określony w §5
4. Organizator – podmiot wskazany w §1 ust. 1
5. Partner – podmiot wskazany w §1 ust. 2
6. Sklep – sklep internetowy ZooArt.com.pl
7. Regulamin – niniejszy regulamin;

§ 4
Czas trwania Akcji

1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 02.03.2022 r.
i trwa do 30.12.2022r. z możliwością jej przedłużenia.

2. Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub
innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje
o skróceniu, odwołaniu lub przedłużeniu Akcji poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
ZooArt.com.pl.



§ 5
Zasady przeprowadzenia Akcji

1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które w Czasie trwania Akcji dokonają zakupów produktów
w sklepie ZooArt.com.pl wybierając opcję “Pomoc Ukraińskim Pupilom” jako metodę dostawy lub
zakupią produkty oznaczone jako “Cegiełka na Pomoc Ukraińskim Zwierzętom”.

2. Osoby Wspierające składając zamówienie w sklepie ZooArt.com.pl i wybierając metodę dostawy
“Pomoc Ukraińskim Pupiliom” w całości przekazują swoje zamówienie na rzecz Akcji.

3. Organizator Akcji zobowiązuje się przekazać dochód pochodzący ze sprzedaży produktów z opcją
“Pomoc Ukraińskim Pupilom” na zakup towarów w postaci karmy i akcesoriów dla zwierząt, które zasilą
cel Akcji.

4. Towary i środki finansowe zgromadzone w Czasie trwania Akcji przekazywane będą na rzecz zwierząt i
osób poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie przez Organizatora oraz Partnera Akcji.

5. Partner Akcji zobowiązany jest do rozdysponowania towarów oraz środków finansowych
zgromadzonych w ramach Akcji, zgodnie ze statutowymi celami działalności, na rzecz zwierząt
poszkodowanych w związku z zaistniałym na Ukrainie stanem wojennym.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanego brakami magazynowymi bądź
inną sytuacją losową Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania na Cele Akcji
ekwiwalentnych towarów o wartości odpowiadającej zamówionym bądź wyższej.

7. W przypadku zakupu przez Osobę Wspierającą towarów rażąco niezgodnych z realizacją Celu Akcji
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania na Cele Akcji zamiennych towarów o wartości
odpowiadającej zamówionym bądź wyższej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Partnerowi darowizny
z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji gdy taka przeszkoda ma charakter trwały
lub leży po stronie Partnera, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego
statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w §2, Organizator może dokonać
darowizny na rzecz tego podmiotu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej ZooArt.com.pl przez cały Czas trwania Akcji,
z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu.

2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane
i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
Akcji w stosunku do Partnera i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich
opublikowania na stronie ZooArt.com.pl.

4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail:

marketing@zooart.com.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej ZooArt.com.pl.
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