
Regulamin akcji charytatywnej organizowanej przez ENiS Sp. z o.o. Sp. K. we współpracy z 

Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na www.sklepopon.com 

 

  

1 

Cel akcji charytatywnej 

Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie zwierząt przebywających w krakowskim schronisku 

prowadzonym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poprzez przekazanie przez 

ENiS Sp. z o.o. Sp. K. dofinansowania stanowiącego część dochodu ze sprzedaży Produktów, które 

zostanie następnie przeznaczone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w całości 

na zapewnienie wszystkim podopiecznym jak najlepszych warunków bytowania poprzez zakup rzeczy 

niezbędnych do funkcjonowania schroniska. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji. 

2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie zakupów Produktów 

w Sklepie Organizatora w sposób określony w § 5 i oznacza akceptację warunków niniejszego 

Regulaminu. 

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1. Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1 

2. Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez ENiS Sp. z o.o. Sp. K. we współpracy z Krakowskim 

Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na www.sklepopon.com, której cel opisano w §1 

3. Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zakupić Produkt w 

Czasie trwania Akcji 

4. Produkt lub Produkty – opony zimowe i całoroczne marki Vredestein  

5. Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1 

6. Beneficjent – podmiot wskazany w §3 ust. 2 

7. Sklep – sklep internetowy www.sklepopon.com 

8. Regulamin – niniejszy regulamin; 

§ 3 

Organizator i Beneficjent Akcji 

        1. Organizatorem Akcji jest: 

ENiS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 22A, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000588626. NIP:9452188455, REGON:363096303 

         2. Beneficjentem Akcji jest: 

http://www.sklepopon.com/


Krakowskie Towarzystwo Opieki nad zwierzętami (https://ktoz.krakow.pl) 

ul. Floriańska 53, 

31- 019 Kraków  

NIP: 676-17-09-241 

Regon: 003872657 

KRS:0000044704  

§ 4 

Czas trwania Akcji 

1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 09.11.2020 r. 

i kończy dnia 09.12.2020 r. 

2. Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub 

innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, a także w przypadku rozwiązania odrębnej 

umowy pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem dotyczącej Akcji z przyczyn przewidzianych w 

przedmiotowej umowie. Organizator niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.sklepopon.com  

§ 5 

Zasady przeprowadzenia Akcji 

1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu  Produktów  w Czasie trwania Akcji. 

2. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów. 

3. Po upływie Czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże uzyskane środki 

pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny zgodnie z odrębną umową. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, zostanie przekazane Beneficjentowi w formie darowizny o 

wartości 2,50 zł uzyskanej przez ENiS Sp. z o.o. Sp. K. ze sprzedaży każdej sztuki Produktów (tj.opon 

zimowych lub całorocznych marki Vredestein) dokonanej w dniach 09.11.2020 – 09.12.2020 w sklepie 

internetowym www.sklepopon.com 

5. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży 

Produktów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Beneficjentowi darowizny z 

przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W sytuacji gdy taka przeszkoda ma charakter trwały lub 

leży po stronie Beneficjenta, a możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz innego podmiotu, którego 

statutowe cele działalności są zbliżone do celu określonego w §1, Organizator może dokonać 

darowizny na rzecz tego podmiotu. 

  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.sklepopon.com przez cały Czas trwania 

Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. 

2. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych 

mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane 

i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.  

http://www.sklepopon.com/


3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich 

opublikowania na stronie www.sklepopon.com 

4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-

mail: bok@sklepopon.com 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.sklepopon.com 

 


