
Regulamin akcji Panasonic mającej na celu wsparcie kampanię 

„Movember Polska”  

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem akcji mającej na celu wsparcie kampanii edukacyjnej „Movember 

Campaign”, prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Movember Polska”, jest 

Panasonic Marketing Europe GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Republika Federalna Niemiec,  nr wpisu w 

rejestrze przedsiębiorców HRB 13178, działająca poprzez swój polski oddział pod nazwą 

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000352843, posiadający nr NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 i nr 

BDO 000019605. 

2. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: Regulamin) pojęcia i definicje oznaczają: 

a. „Akcja” – Akcja Panasonic mająca na celu wsparcie na terytorium Rzeczypospolitej Polski 

kampanii „Movember Polska”, prowadzona dla wybranych Produktów u wybranych 

Sprzedawców;  

b. „Organizator” – organizator Akcji określony w punkcie 1 powyżej; 

c. „Produkt” – wybrany produkt (golarka lub trymer) Panasonic objęty Akcją; szczegółowy 

wykaz Produktów objętych Akcją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; Akcją 

objęte są wyłącznie nowe, oryginalne egzemplarze, zakupione u Sprzedawców w punkcie 

sprzedaży detalicznej położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy. W szczególności, w Akcji nie biorą udział 

egzemplarze, który nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zostały nabyte zagranicą (np. przez Internet) lub nabyte od osoby fizycznej nie 

prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej); 

d. „Sprzedawca” – sklep/sieć sklepów, w których sprzedawane są Produkty biorące udział w 

Akcji; szczegółowy wykaz Sprzedawców stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

e. „Fundacja” – Fundacja Kapitan Światełko z siedzibą w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 41, 41-806 

Zabrze, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000493450, 

posiadająca nr NIP 6312651756, REGON 243455028, prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ogólnoświatową kampanię „Movember Campaign” pod nazwą 

„Movember Polska”. 

3. Akcja polega na tym, że za każdy zakup nowego, oryginalnego Produktu u Sprzedawcy 

dokonany przez klienta końcowego w czasie trwania Akcji, Organizator przekaże 20 zł brutto 

(słownie: dwadzieścia złotych brutto) na rzecz Fundacji na cele kampanii „Movember 

Polska”.  

4. Do udziału w Akcji kwalifikowane są Produkty zakupione w czasie trwania Akcji zarówno 

w sklepach stacjonarnych, jak i na stronach internetowych Sprzedawców. 

5. Akcja jest organizowana i prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  



6. Akcja rozpoczyna się w dniu 13.11.2018 r. i trwa do 30.11.2018 r. bądź do wyczerpania 

zapasów Produktów u Sprzedawców, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń 

nastąpi wcześniej („czas trwania Akcji”).  

II. Cel Akcji 

 

Celem Akcji jest: 

a) promowanie kampanii Movember Polska dotyczącej profilaktyki zachorowań na 

nowotwory prostaty oraz jąder; 

b) wsparcie Fundacji w kampanii „Movember Polska” poprzez przekazanie środków 

pieniężnych w wysokości uzależnionej od liczby sprzedanych na rzecz użytkowników 

końcowych Produktów, na zasadach niniejszego Regulaminu. 

 

III. Zasady Akcji 

 

1. Za każdy zakup Produktu u Sprzedawcy przez klienta końcowego dokonany w czasie trwania 

Akcji, Organizator naliczy kwotę 20 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych brutto). 

2. Po zakończeniu Akcji Organizator przekaże Fundacji na kampanię „Movember Polska” 

kwotę stanowiącą iloczyn Produktów sprzedanych przez Sprzedawców na rzecz 

użytkowników końcowych oraz kwoty określonej w ust. 1 powyżej. 

3. Ogólna liczba sprzedanych na rzecz użytkowników końcowych Produktów oraz kwota 

należna Fundacji zostanie określona przez Organizatora na podstawie danych sprzedażowych 

dostarczonych Organizatorowi przez Sprzedawców. Dane te będą stanowiły jedyną podstawę 

prawidłowego ustalenia całkowitej kwoty należnej Fundacji.  

4. Organizator oświadcza, że niniejsza Akcja jest prowadzona na podstawie  stosownej umowy 

o współpracy z Fundacją. 

5. Przekazanie środków pieniężnych na konto Fundacji nastąpi po podsumowaniu danych 

sprzedaży (liczba sprzedanych na rzecz użytkowników końcowych Produktów), nie później 

niż w terminie 90 dni od zakończenia Akcji.  

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora https://www.panasonic.com/pl/consumer/movember-is-now 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji. Wszelkie 

treści zawarte w materiałach promujących mają jedynie charakter pomocniczy. W odniesieniu 

do Akcji rozstrzygające są postanowienia Regulaminu.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa.  

 

 

 

 

 

Warszawa, 2 listopada 2018 r. 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panasonic.com%2Fpl%2Fconsumer%2Fmovember-is-now&data=02%7C01%7Cxiao.he%40concentrix.com%7C9f8948e1f98743ac5a8c08d63f37d977%7C599e51d62f8c43478e591f795a51a98c%7C0%7C0%7C636765906462480404&sdata=sWNcXm15ROyGeV2lG32BWbHBQ9p%2FqQxlcxv3Zoy7lhk%3D&reserved=0


Organizator: 

 

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział 

w Polsce 

 

Załącznik nr 1 

 

Lp. Nazwa modelu Produktu 

1. ES-RT37 (golarka) 

2. ES-R57 (golarka) 

3. ER-GC71 (trymer) 

4. ERGB86/96 (trymer) 

 5. ES-LV6N-S803 (golarka 

 6. ER-GC51-K503 (trymer) 

 

Załącznik nr 2  

 

Lp. Lista Sprzedawców 

1. Mediaexpert  

2. Avans.pl 

  3. Electro.pl 

4. Komputronik 

5. Max Elektro.pl 

 

 


