
Regulamin promocji „Zrób zamówienie za minimum 100zł – otrzymaj kartę 

podarunkową Rossmann o wartości 100zł”. 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia, akcji promocyjnej „Zrób 

zamówienie za minimum 100zł – otrzymaj kartę podarunkową Rossmann o wartości 100zł”. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) opisuje warunki promocji „Zrób zamówienie za 

minimum 100zł – otrzymaj kartę podarunkową Rossmann o wartości 100zł” (dalej jako 

„Promocja”). 

2. Organizatorem promocji jest OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA P.GOŁEBIOWSKI, M.KULAS z 

siedzibą w Będzinie, kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat BĘDZIŃSKI, gmina BĘDZIN, miejsc. 

BĘDZIN, ul. MODRZEJOWSKA, nr 80, miejsc. BĘDZIN, kod 42-500, poczta BEDZIN, REGON 

003474336, NIP 6440515875, KRS 0000082581 (dalej jako „my” lub „Organizator”). 

II. Czas trwania 

1. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona od 01.09.2021 do 30.09.2021 (lub do 

wyczerpania zapasów kart podarunkowych Rossmann). 

III. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na stronie internetowej organizatora pod 

adresem: https://okularium.pl/ 

IV. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej 

1. Karty podarunkowe stanowią nagrodę dla klientów, którzy dokonają zakupu produktów za 

przynajmniej 100zł brutto w sklepie internetowym organizatora. Koszty dostawy nie wliczają 

się do wskazanej kwoty. 

2. Karty podarunkowe będą dostarczone do klientów razem z zamówionymi produktami. Nie 

ma możliwości dostarczenia karty w osobnej przesyłce, na inny adres.  

3. Organizator dysponuje trzydziestoma ośmioma kartami podarunkowymi do salonów 

Rossmann, każda o wartości 100zł  

4. Karty podarunkowe są wydawane w ramach promocji i reklamy spółki Optyka Oxys sp.j. 

P.Gołębiowski, M.Kulas (dalej  OXYS) 

5. Nagrody są przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i 

są klientami Okularium. 

6. Nagrody nie mogą być wydawane rodzinie pracowników spółki OXYS, ani pracownikom Oxys, 

przy czym pod pojęciem pracownika OXYS rozumieć należy osobę zatrudnioną przez 

Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osobę współpracującą z Organizatorem na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy 

zlecenia). 

7. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 

odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, 

liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. 

Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego 

podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby 



(„ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. 

8. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 6 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór 

i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku 

dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%. 

V. Promocja nie łączy się: 

1. Z innymi zniżkami i promocjami obowiązującymi w salonach Okularium oraz na stronie 

okularium.pl 

2. Z kuponami specjalnymi. 

3. Z kartami i rabatami dla stałego klienta. 

4. Z Kartą Dużej Rodziny. 

 


