REGULAMIN ZAKUPU KOSZULEK
„PUSZCZYGÓR 2021”
1. Defnicje
1.1. Organizator - Stowarzyszenie „Puszczygór” z siedzibą w Szczecinie.
1.2. Partner - DRUK EKSPRES, ul.Bolesława Śmiałego 32, 70-346 Szczecin, którego właścicielem
jest Gadżet-Planet, Anna Kordaczuk, Langiewicza 9/9, 70-263 Szczecin, NIP: 8512889328
1.3. Klient - osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 16. rok
życia, a nadto osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - która dokonuje zamówienia u Partnera
1.4. Towar – koszuli dedykowane na bieg Puszczygór edycja 2021, których szczegółowa
specyfikacja znajduje się na stronie internetowej www.puszczygor.pl, w zakładce
KOSZULKI.
2. Ogólne zasady korzystania z formularza zamówień koszulek.
2.1. Zamówienie może złożyć tylko osoba, która ukończyła 16 lat.
2.2. Klient ma możliwość kontaktu z Partnerem oraz Organizatorem poprzez pocztę
elektroniczną pisząc na adres: koszulki.puszczygor@gmail.com
3. Zamówienia
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz, który znajduje się na stronie
internetowej www.puszczygor.com w zakładce KOSZULKI.
3.2. Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat materiału, z którego wykonane
są koszulki i szczegółowo opisane rozmiary w danym rodzaju (damska, męska).
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy,
określając w szczególności jego rodzaj (damska, męska), rozmiar, oraz liczbę sztuk
zamawianych towarów.
3.4. Do złożenia zamówienia, oraz do przeglądania oferowanych Towarów, niezbędne jest by
Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
3.4.1. posiadanie urządzenia, tj. komputera, notebooka lub innego urządzenia
multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
3.4.2. posiadanie przeglądarki internetowej:
3.4.2.1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
JavaScript i Cookies lub
3.4.2.2. Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java,
JavaScript i Cookies lub
3.4.2.3. Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Java, JavaScript i Cookies lub
3.4.2.4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i Cookies lub
3.4.2.5. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i
Cookies;
3.4.3. obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
3.4.4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Zamówienie - szczegółowa instrukcja
4.1. Klient wypełnia formularz zamówień, wypełniając wymagane pola, podając :
4.1.1. adres e-mail,

4.1.2. nazwisko, imię,
4.1.3. numer telefonu,
4.1.4. wzór (do wyboru są 3 wzory koszulek, wzór A, B, C),
4.1.5. rodzaj koszulki w wybranym rozmiarze (damska, męska),
4.1.6. ilość sztuk ( możliwy wybór od 1 do 5 sztuk).
4.1.7. W przypadku chęci zamówienia większej ilości koszulek niż pięć sztuk z jednego
wzoru,
należy
zgłosić
takie
zapotrzebowanie
na
adres
koszulki.puszczygor@gmail.com.
4.2. Produkt zostaje automatycznie wprowadzony na listę zamówień.
4.3. Każdemu zamówieniu zostaje nadany zindywidualizowany KOD ODBIORU.
4.4. Klient, otrzyma dwie wiadomości e-mail:
4.4.1. pierwszą z serwisu google, wyłącznie potwierdzającą wypełnienie formularza,
4.4.2. drugą z adresu: koszulki.puszczygor@gmail.com potwierdzającą złożone
zamówienie. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany KOD
ODBIORU, KWOTĘ zamówienia oraz informację na temat danych do Partnera,
koniecznych do dokonania przelewu - numer konta bankowego Partnera.
4.5. Opłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 26.04.2021 r.. Za datę uiszczenia ceny uznaje
się dzień uznania środków na rachunku bankowym Partnera.
4.6. W tytule przelewu, należy wpisać KOD ODBIORU zamówienia. Jego brak, lub inna treść
umieszczona w tytule przelewu, uniemożliwi identyfikację zamówienia danego Klienta
przez Organizatora jak i Partnera. W takim przypadku zamówienie nie zostanie
zrealizowane, a uiszczona kwota zwrócona.
4.7. Jeśli Klient jest spoza Szczecina i chciałby zamówić koszulkę wysyłkowo, po wypełnieniu
formularza zakupu koszulek, powinien poinformować o tym Organizatora droga mailową:
koszulki.puszczygor@gmail.com. Koszt przesyłki ponosi Klient. Koszt przesyłki będzie
ustalany indywidualnie w zależności od ilości zamówionych koszulek. Forma dostawy:
kurier/paczkomat.
4.8. W przypadku nie wpłynięcia zapłaty do dnia 26.04.2021 r. na konto Partnera, zamówienie
nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku,
a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
4.9. W przypadku niedokonania wpłaty przez Klienta do dnia 26.04.2021 r. Organizator
traktuje brak wpłaty jako odstąpienie od umowy.
4.10.Organizator nie będzie dochodzić przyczyn braku wpłaty, tym samym nie będzie wysyłać
przypomnień o zapłacie drogą mailową lub telefoniczną.
4.11.Na etapie składania zamówienia, jak również do czasu dokonania płatności, można
anulować, zmienić zamówienie drogą mailowa na adres: koszulki.puszczygor@gmail.com
4.12.Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca
uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
4.13.Organizator może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub
telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia
wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach
związanych z zamówieniem, za wyjątkiem ponaglenia czy przypomnienia o dokonaniu
wpłaty przez Klienta.
4.14.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli zamówienie
nie zostało opłacone do dnia 26.04.2021 r.

5. Cena
5.1. Cena podana na stronie www.puszczygor.pl podawana w złotych polskich jest ceną
brutto, zawierającą podatek VAT.
5.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą
zarówno Klienta jak i Organizatora, niezależnie od zamówionej ilości koszulek.

5.3. Cena za koszulkę wynosi: 50zł.
6. Sposób odbioru i czas realizacji zamówienia
6.1. Odbiór towaru realizowany jest jedynie na terenie Polski.
6.2. Zamówienia można składać (będą przyjmowane) od 31.03.2021 r. do 26.04.2021 r.
6.3. Opłata zamówienia, musi być dokonana najpóźniej do dnia 26.04.2021 r.
6.4. Po 26.04.2021 r. formularz zamówień będzie nieaktywny.
6.5. Zamówienie będzie gotowe do odbioru:
6.5.1. 29.05.2021 r. w Biurze Zawodów Organizatora, Decathlon ul. Struga 31A Szczecin,
w godz. 16:00-20:00
6.5.2. 30.05.2021 r. w Biurze Zawodów Organizatora, Grota ul. Grabowa 1 Szczecin, w
godz. 06:00-15:30
6.5.3. Od 31.05.2021 r. w sklepie naszego Partnera, DRUK EKSPRES ul. Bolesława Śmiałego
32 Szczecin, w godz. 9:00-17:00 od pon-pt.
6.6. W celu weryfikacji osoby odbierającej, towar zostanie wydany Klientowi wyłącznie przy
okazaniu KODU ODBIORU oraz DOWODU OSOBISTEGO. Odbiór należy potwierdzić
podpisując się czytelnym podpisem na liście odbioru zamówienia.
6.7. Towar należy odebrać osobiście.
6.8. W przypadku braku możliwości odbioru towaru przez Klienta, osobie upoważnionej należy
okazać KOD ODBIORU oraz ksero, jpg dowodu osobistego kupującego do wglądu przez
Partnera lub Organizatora.
7. Formy płatności za zamówienie
7.1. Klient otrzyma na adres mailowy numer konta bankowego, na który należy dokonać
wpłaty przelewem.
8. Reklamacje
8.1. Klient może składać reklamacje, jeżeli Towar nie jest zgody z umową.
8.2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub zostać przesłana drogą e-mailową na adres:
koszulki.puszczygor@gmail.com. W treści reklamacji wskazać należy co najmniej: imię i
nazwisko Klienta, kod odbioru, którego dotyczy reklamacja oraz opis zgłaszanych
zastrzeżeń.
8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poproszona o ich
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
postaci, tj. uzupełnionej w trybie przewidzianym w powyższym ustępie.
8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego została wysłana
reklamacja lub na inny adres wskazany przez Klienta.
9. Odstąpienie od umowy
9.1. Klient będącym konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez
podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
9.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest złożyć
Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres: koszulki.puszczygor@gmail.com z załączonym formularzem
odstąpienia.
9.4. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

9.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
10. Wystawienie faktury
10.1.Aby otrzymać fakturę, należy podczas uzupełniania formularza w odpowiedniej pozycji
uzupełnić dane niezbędne do wystawienia faktury. Organizator wraz z Partnerem nie
ponoszą odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez
Klienta.
10.2.Parter dostarcza fakturę poprzez jej udostępnienie w formie elektronicznej, na adres
email podany w zamówieniu.
10.3.Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w
formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art.
106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Klient może cofnąć akceptację
doręczenia faktury w formie elektronicznej, wysyłając w tym celu wiadomość email na
adres: koszulki.puszczygor@gmail.com
11. Przetwarzanie danych osobowych
11.1.Administratorem danych osobowych jest Gadżet-Planet, Anna Kordaczuk, Langiewicza
9/9, 70-263 Szczecin, NIP: 8512889328.
11.2.Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez wiadomość email na adres:
koszulki.puszczygor@gmail.com , bądź telefonicznie – numery telefonów znajdują się w
końcowej części niniejszego Regulaminu.
11.3.Dane osobowe zostały podane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.
11.4.Administrator przetwarza następujące dane:
11.4.1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko,
11.4.2. dane kontaktowe: numer telefonu, adres email,
11.5.Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
11.5.1. zawarcie i wykonania umowy, tj. zakupu koszulek (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
11.5.2. informacyjnym, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i
statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego
Administratora);
11.5.3. dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach
uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
11.5.4. realizacji procesu odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
11.5.5. realizacji procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
11.6.Dane osobowe Klientów mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:
11.6.1. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
11.6.2. Organizatorowi;
11.6.3. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw
(podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).
11.7.Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych do czasu
przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane Klienta zostaną usunięte lub
zanonimizowane przez Administratora.
11.8.Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
11.9.W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez
Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
zrealizowanie zamówienia.
11.11.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11.12.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane kontaktowe.
Organizator:
e-mail: koszulki.puszczygor@gmail.com
Karolina Pająk
531-765-133
Monika Giers-Romek
600-885-486
Partner:
e-mail: biuro.drukekspres@gmail.com

Drkuk Ekspres
512 036 806

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU ZAKUPU KOSZULEK „PUSZCZYGÓR 2021”

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w

posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła
w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Organizatora, o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane
pocztą na adres:

koszulki.puszczygor@gmail.com
z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźni zgodę na inne rozwiązanie.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU ZAKUPU KOSZTULEK „PUSZCZYGÓR 2021”
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
________
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie
następującej usługi
Lp.

Nazwa towary

Ilość

1.
2.
3.
Data zawarcia umowy_____________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____________________________________
Kod odbioru ____________________________________________
Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________
__________________________
Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data: ______________________________
* niepotrzebne skreślić

