REGULAMIN AKCJI „OPINIOWANIE PRODUKTÓW”
Postanowienia Ogólne
1.

2.

Organizatorem akcji „Opiniowanie produktów” jest Restoinvest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, KRS: 0000708908, Rynek Główny 33, 31 – 010 Kraków, dalej jako
„Organizator”.
Akcja „Opiniowanie produktów” polega na wystawieniu przez Uczestnika opinii i oceny testowanych
produktów przygotowanych przez Organizatora.
Warunki Uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.
Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w akcji „Opiniowanie produktów” za zgodą ich
opiekunów prawnych.
3. Akcja „Opiniowanie produktów” trwa od dnia 23 listopada do odwołania.
4. Uczestnik akcji „Opiniowanie produktów” zobowiązany jest do wyposażenia się w środki ochrony
osobistej niezbędne do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa z wyłączeniem sytuacji, w których
uniemożliwiałoby to opiniowanie produktów.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zawarcie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem umowy o dzieło
polegającej na wystawieniu opinii i oceny produktów.
7. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 535555363,
za pomocą adresu e-mail: biuro@stickyfingers.com.pl lub poprzez osobiste zgłoszenie w lokalu przy ul.
Szpitalnej 6 w Krakowie.
8. Organizator zobowiązuje się do wskazania Uczestnikowi miejsca do opiniowania produktów w obrębie
lokalu położonego przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie codziennie w godzinach od 12 do 19.30.
9. Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie zaopiniowania produktów na podstawie
odrębnej umowy.
10. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia ceny opiniowanych produktów, chyba że w porozumieniu z
Organizatorem zawrze inne porozumienie.
11. Uczestnik w trakcie opiniowania produktów zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich nakazów i
wytycznych określonych przez organy administracji publicznej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu
się SARS-CoV-2.
1.
2.

Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stickyfingers.com.pl oraz w
widocznym miejscu w lokalu przy ul. Szpitalnej 6 w Krakowie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać
będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w trakcie opiniowania produktów.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.).
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