
Regulamin akcji charytatywnej pt. „Podaruj wirtualnego całusa podopiecznym Fundacji 

„Na ratunerk dzieciom z chorobą nowotworową„” 

 

§1 

1. Organizatorem akcji charytatywnej „Podaruj wirtualnego całusa podopiecznym Fundacji 

„Na ratunerk dzieciom z chorobą nowotworową” (akcja polega na przekazaniu przez spółkę 

Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. k. części środków – w wysokości wskazanej w tym 

regulaminie – na rzecz Fundacji „Na rachunek dzieciom z chorobą nowotworową” pod 

warunkiem dokonania przez klientów sklepu internetowego Arkana zakupów określonych 

w tym regulaminie, dalej: Akcja Charytatywna) jest spółka Arkana Cosmetics sp. z o.o. sp. 

k., ul. Północna 15-19, bud. 2.2. A,II p. 54-105 Wrocław NIP: 897-17-68-179 REGON: 

021403210, KRS: 370832 (zwana dalej Organizatorem). 

2. Benificjentem Akcji Charytatywnej jest Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową”, z siedzibą we Wrocławiu (53-111) przy ul. Ślężnej 114S/1, KRS: 86210, 

NIP: 8971401390, REGON: 93153369000000 (dalej: Beneficjent). 

3. Akcja odbędzie się w dniach od 21 listopada 2019 roku od godziny 10:00 do 20 grudnia 

2019 roku do godziny 23:59 (dalej: Czas Trwania Akcji Charytatywnej), przy czym o tym, 

czy zakupy objęte są Akcją Charytatywną decyduje chwila skutecznego złożenia 

zamówienia (zob. pkt III Regulaminu Sklepu – Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży). 

4. Uczestnikiem (dalej: Uczestnik) jest każda osoba dokonująca zakupów przez stronę 

internetową www.sklep.arkana.pl, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona 

zakupów okreslonych w § 2 pkt 2 Regulaminu Akcji Charytatywnej. 

5. Postanowienia Regulaminu Akcji Charytatywnej sprzeczne lub niedające pogodzić się z 

zapisami Regulaminu Sklepu Internetowego sklep.arkana.pl oraz Usługi Chatbot (dalej: 

Regulamin Sklepu) obowiązują z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu 

Sklepu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Akcji Charytatywnej obowiązuje 

Regulamin Sklepu. 

 

§ 2 

1. Akcja charytatywna będzie przeprowadzona za pośrednictwem sklepu 

interentowego www.sklep.arkana.pl. 

2. W przypadku dodania przez Uczestnika do zamówienia produktu o oznaczeniu SKU55030 

3D Lip Mask (dalej: Produkt Charytatywny) w promocyjnej cenie 1 zł (słownie: jeden 

złoty, 0/100) Organizator zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi kwotę 1 zł za każdy 



produkt znajdujący się w zamówieniu Uczestnika, na którym znajduje się również Produkt 

Charytatywny. 

3. W ramach jednego zamówienia (zob. pkt I.6.z Regulaminu Sklepu) Uczestnik nie może 

kupić w cenie promocyjnej więcej niż jednego Produktu Charytatywnego. Dodanie do 

koszyka, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego Produktu Charytatywnego 

spowoduje brak realizacji zamówienia w zakresie Produktów Charytatywnych w liczbie 

większej niż jeden i zwrot środków za te Produkty Charytatywne na rachunek bankowy, z 

którego dokonano płatności lub inny wskazany przez Uczestnika w terminie 7 dni 

roboczych. Zamówienie w pozostałej części zostanie zrealizowane. 

4. Suma środków pieniężnych podlegających przekazaniu Beneficjentowi w ramach Akcji 

Charytatywnej nie może przekroczyć 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 0/100). 

 

§ 3 

1. Liczba produktów zakupionych w Czasie Trwania Akcji Charytatywnej podlegająca 

uwzględnieniu przy wyliczeniu kwoty podlegającej przekazaniu Beneficjentowi zostanie 

obliczona przez Organizatora do dnia 23.12.2019 r. do godziny 15:00. 

2. Organizator poinformuje o wynikach Akcji Charytatywnej za pośrednictwem swojego 

profilu na serwisie Facebook: https://www.facebook.com/KosmetykiArkana/ w terminie 14 dni 

od chwili zakończenia Akcji Charytatywnej.  

3. Kwota uzyskana w trakcie Akcji Charytatywnej zostanie przekazana Benificjentowi w 

terminie 30 dni od poinformowania o wynikach Akcji Charytatywnej w sposób wskazany w par. 

3 ust. 2 Regulaminu Akcji Charytatywnej. 

4. Forma przekazania środków pieniężnych zebranych w Czasie Trwania Akcji Charytatywnej 

zostanie indywidualnie uzgodniona z Beneficjentem. 

 

§ 4 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub realizacji Akcji Charytatywnej można składać w 

formie elektronicznej wysyłając e-maila pod adres: sklep@arkana.pl lub w formie 

pisemnej, przesyłając reklamację przesyłką poleconą na adres siedziby Organizatora 

wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. 

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator 

poinformuje Uczestnika niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 

dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji na adres elektroniczny lub adres siedziby 



wskazany wyżej.. Do zachowania przez Organizatora terminu, o którym mowa w zdaniu 

powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. 

 

§ 5 

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją 

Charytatywną jest prawo polskie. 

2. W ramach Akcji Charytatywnej znajdują zastosowanie zapisy dotyczące ochrony danych 

osobowych zawarte w Regulaminie Sklepu. 

3. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Akcji 

Charytatywnej należy kierować pod następujący adres e-mail: sklep@arkana.pl. 


