Regulamin akcji ,,Podaruj uśmiech na święta‘‘

Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji pod nazwą „Podaruj uśmiech na święta”.
§1
Organizatorem akcji pod nazwą „Podaruj uśmiech na święta” (dalej: „Akcja’’) jest AmRest sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu (50-365) przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000025220, NIP 521-021-11-04, kapitał zakładowy 649 750 000 PLN, prowadząca Program My
Pizza Hut (dalej: „MPH”). Organizator jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i przeprowadzenie Akcji.
§2
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej i ma na celu umożliwienie Uczestnikowi MPH wsparcie
Stowarzyszenia SIEMACHA (dalej: „Stowarzyszenie”) i zapewnienie środków dla Stowarzyszenia na zorganizowanie
bezpłatnych posiłków dla podopiecznych Stowarzyszenia.
§3
Akcja trwa w dnia 4 do 31 grudnia 2017 roku. W akcji przekazywania punktów mogą brać udział tylko Uczestnicy
MPH. Beneficjentami Akcji będą podopieczni Stowarzyszenia.
§4
Program MPH – program lojalnościowy My Pizza Hut, którego organizatorem jest AmRest Sp. z o.o. którego
Regulamin jest dostępny pod adresem: https://pizzahut.pl/terms_of_use
Uczestnik MPH – osoba, która dokonała rejestracji w Programie MPH i bierze w nim dobrowolny udział, zgodnie z
definicją Uczestnika Programu MPH.
Stowarzyszenie – Stowarzyszeni SIEMACHA, z siedzibą we Krakowie, ul. Długa 42, 31–146 Kraków, KRS
0000207304, NIP 676 22 66 260, REGON 356838078.
Punkty MPH – punkty zgormadzone na indywidualnym koncie Uczestnika MPH, w zamian za korzystanie z usług
sieci restauracji Pizza Hut na warunkach Programu MPH.
§5
W daniach od 4 do 14 grudnia 2017 roku każdy Uczestnik MPH na stronie pod adresem www.pizzahut.pl/siemacha
może dokonać darowizny dowolnej liczby, do wysokości swojego salda, Punktów MPH na rzecz Stowarzyszenia (z
zastrzeżeniem treści §6 poniżej).
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§6
Organizator może wstrzymać możliwość przekazywania przez Uczestników MPH Punktów MPH na rzecz
Stowarzyszenia po przekroczeniu limitu 6 milionów przekazanych Punktów MPH. O przekroczeniu limitu
Organizator poinformuje Uczestników MPH poprzez informację przesłaną wiadomością email.
Akcja trwa do czasu przekazania przez Uczestników MPH 6 milionów punktów lub 14 grudnia 2017 roku, w
zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§7
W dniu 15 grudnia 2017 roku Organizator dokona konwersji punktów na kupony, które zostaną przekazane
również w tym dniu na rzecz Stowarzyszeniu. Kupony będą uprawniały do skorzystania przez Stowarzyszenie z
usług sieci restauracji Pizza Hut na terenie Polski, na miejscu. Konwersja zostanie dokonana według następującego
przelicznika:
a) 380 przekazanych Punktów MPH odpowiada wartości dowolnej dużej pizzy z oferty pizz klasycznych Pizza Hut,
b) 100 przekazanych Punktów MPH odpowiada wartości wielkiej dolewki, dowolnego napoju z oferty napojów
Pizza Hut.
Kupony mogą być przekazane przez Organizatora na rzecz Stowarzyszenia, także jako elektroniczne kody.
§8
Stowarzyszenie będzie uprawnione do wykorzystania przekazanych kuponów w dnia 16 – 31 grudnia 2017 roku,
w celu zorganizowania swoim podopiecznym wizyty i posiłku w sieci restauracji Pizza Hut w Polsce. Termin wizyty
i liczba uczestników zostanie uprzednio potwierdzona z kierownikiem danej restauracji. Po dniu 31 grudnia 2017
roku kupony tracą ważność.
§9
Biorąc udział w Akcji Uczestnik MPH potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
Udział w Akcji jest dobrowolny.
§10
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji, Uczestnik MPH może składać pisemnie na adres: AmRest Sp. z
o.o. Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, w terminie 30 (trzydzieści) dni od zaistnienia przyczyny
reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji, numer karty MPH, oraz
wskazanie przyczyny reklamacji. Przyjmowane będą reklamacje dotyczące naruszeń przez Organizatora
zapisów niniejszego Regulaminu. Organizator w terminie 14 (czternaście) dni poinformuje Uczestnika MPK o
wyniku rozpatrzenia reklamacji.
2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pizzahut.pl/siemacha oraz w
siedzibie Organizatora. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Regulamin
programu My Pizza Hut’’ oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w
każdym czasie treści niniejszego Regulaminu. Z zastrzeżeniem, że powyższe zmiany nie mogą wprowadzać
zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki obecnych Uczestników MPH. Zmiany wchodzą w życie z
chwilą ogłoszenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Programu.
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