Regulamin Promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej”

1. Organizatorem promocji „BLIKIEM wspierasz bardziej” („Promocja”) jest Grupa Wspieram.to sp.
z o.o.
z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin –
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000423546, posiadająca nr NIP: 852-259-78-86, REGON: 321232199 (Organizator).
2. Promocja organizowana jest we współpracy z Polskim Standardem Płatności Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02–761), przy ul. Cypryjskiej 72,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, o kapitale
zakładowym w wysokości 13 626 000 zł.
3. Uczestnikiem Promocji jest każdy użytkownik serwisu www.wspieram.to, który w okresie
obowiązywania Promocji wesprze dowolny projekt kwotą równa lub przekraczającą 10 złotych,
zaś jako metodę płatności wybierze BLIK.
4. Promocja polega na tym, że Organizator dofinansuje projekt kwotą 10 złotych netto
(„Dofinansowanie”) transakcję wsparcia projektu o wartości równej lub przekraczającej kwotę
10 złotych zrealizowaną przez użytkownika serwisu www.wspieram.to za pomocą metody
płatności BLIK.
5. Promocja obowiązuje od 1 lipca2017 do 31 sierpnia 2017 roku lub do momentu wykorzystania 3
993 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) pojedynczych dofinansowań w tym
okresie.
6. Dofinansowania nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne ekwiwalenty.
7. Dofinansowanie dotyczy jednej transakcji wsparcia jednego projektu zrealizowanej przez
danego użytkownika.
8. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności z wykorzystaniem Systemu Płatności Mobilnych BLIK
powinny być zgłaszane do właściwego dla Uczestnika dokonującego transakcji płatniczej banku
będącego wydawcą aplikacji mobilnej umożliwiającej Uczestnikowi płatność BLIK. Reklamacje
rozpatrywane są przez banki w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ustawą z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym lub właściwym regulaminem rozpatrywania reklamacji.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane w
terminie 14 dni od zakończenia Promocji na adres email: kontakt@wspieram.to
10. Niniejszy regulamin („Regulamin”) oraz regulamin określający warunki korzystania ze
społecznościowego
serwisu
internetowego
www.wspieram.to
dostępne
są
pod
adresem: https://wspieram.to/regulamin
11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się regulamin www.wspieram.to oraz
obowiązujące przepisy prawa.
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