Regulamin akcji promocyjnej Wypróbuj ATLAS FUGĘ CERAMICZNĄ z Mario Budowlańcem wydanie
produktów ATLAS w celach reklamowych przez dział Marketingu Produktowego, podczas promocji
i reklamy produktu.
1. Organizatorem akcji (dalej: Akcja) jest Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Św. Teresy 105,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264887, NIP 9471936467, REGON
100253695, o kapitale zakładowym 966.454.700 zł. zwanym dalej ATLAS.
2. Akcja ma na celu zapoznanie potencjalnych nabywców z parametrami technicznymi i walorami
użytkowymi ATLAS FUGI CERAMICZNEJ (2 kg) – dalej: Produkt reklamowy i zachęcanie ich do jej
nabywania w przyszłości.
3. W Akcji może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności
prawnych oraz konto w serwisie Facebook (dalej: Uczestnik).
4. Akcja promocyjna polega na tym, że po emisji filmu MARIO BUDOWLANIEC o nakładaniu ATLAS
FUGI CERAMICZNEJ pierwsze 100 osób, które spełniają warunki określone w ust. 3 oraz w okresie
od 17 do 22.02.2021r. na profilu FACEBOOK ATLAS pod wpisem dot. MISTRZOWSKIEGO
FUGOWANIA umieszczą komentarz z odpowiedzią na pytanie zadane w filmie MARIO
BUDOWLAŃCA tj.:
„Jaki parametr ATLAS FUGI CERAMICZNEJ jest dla ciebie najważniejszy?”,
nabędą prawo do otrzymania nieodpłatnie Produktu reklamowego w ilościach i rodzaju określonym
w ust. 5
5. Uczestnik promocji może otrzymać 2 opakowania Produktu reklamowego w dowolnym
wskazanym przez siebie kolorze z palety kolorystycznej FUG ATLAS. Jedna osoba może otrzymać
max dwa opakowania produktu reklamowanego.
6. Akcja rozpoczyna się w dniu 17.02.2021 i kończy z dniem 22.02.2021r. lub po wpisaniu
komentarzy przez pierwszych 100 osób – w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
7. Produkt reklamowy przesłany będzie do uczestnika akcji promocyjnej nie później niż 2 tygodnie
po uzyskaniu przez Atlas danych adresowych do wysyłki.
Dane do wysyłki zbierane będą po 22.02.2021 lub podpisaniu komentarzy przez pierwsze 100 osób
przez agencję zewnętrzną, która skontaktuje się z uczestnikiem poprzez profil ATLAS na facebooku
w celu zebrania danych adresowych i niezbędnych zgód RODO.
8. Atlas w każdym czasie może przedłużyć lub skrócić czas trwania Akcji; może także zmienić jej
warunki.
9. Wzięcie przez Uczestnika udziału w niniejszej Akcji oznacza akceptację wszystkich postanowień
Regulaminu.

10. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest klauzula informacyjna RODO.

