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REGULAMIN URODZINOWEJ PROMOCJI „Szczęśliwa siódemka” 
 
I. DEFINICJE 
1. Organizator akcji promocyjnej - Firma Blattin Polska  
Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Siedlec ul. Poznowicka 1, 
47-180 Izbicko. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000033026. 
2. Gratis – wiadro z logo Blattin, który Uczestnik otrzyma w 
formie prezentu, jednak na fakturze policzony za kwotę 1,00 zł 
brutto. W związku z tym cena Produktu promocyjnego zostanie 
pomniejszona o 1,00 zł; 
3. Produkt promocyjny - Mieszanka paszowa dla alpak: Blattin 
Alpaka Omega 3. 
 

II. NAGRODY I ZASADY NAGRADZANIA 
Jednorazowy zakup min. 7 opakować mieszanki paszowej 
Blattin Alpaka Omega 3 premiowany będzie jednym Gratisem. 
Zakupu można dokonać za pomocą sklepu internetowego: 
https://hrsfeed-sklep.pl lub za pośrednictwem doradców żywieniowych firmy Blattin. W przypadku 
zamówień będących wielokrotnością 7 opakowań produktu biorącego udział w promocji będzie nagradzane 
stosowną krotnością Gratisów.  
 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI 
Promocja dla dystrybutorów obowiązuje od dnia 04.08.2022 r. do dnia 31.08.2022r. lub do wykorzystania 
zapasów Gratisów.  
Promocja dla klientów końcowych obowiązuje od dnia 10.08.2022 r. do dnia 31.08.2022r. lub do 
wykorzystania zapasów Gratisów. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 
Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów nabywających produkty, biorące udział w promocji   
w punktach handlowych wybranych dystrybutorów lub bezpośrednio od firmy Blattin Polska Sp. z o.o., którzy 
w trakcie trwania promocji spełnią warunki zawarte w niniejszym regulaminie i na dzień złożenia zamówienia 
posiadają płatności w terminie. O udziale w promocji decyduje data złożenia zamówienia. Udziela się 
standardowych upustów wynikających z aktualnie obowiązującej Polityki  Upustowej Organizatora akcji 
promocyjnej. 
 

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne niedogodności poniesione 
przez Uczestnika, w związku z udziałem w Promocji. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jak również do odwołania akcji bez 
podawania uzasadnienia. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter 
informacyjny oraz marketingowy i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora 
jakichkolwiek żądań lub roszczeń.   
  

VII. DANE OSOBOWE 
Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Organizator. Pełna treść informacji 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej organizatora:  
http://www.blattin.pl/rodo.html 
 

VIII. CEL PROMOCJI:  
Celem promocji jest pozyskanie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży mieszanki paszowej dla alpak Blattin 
Alpaka Omega 3.  
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