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REGULAMIN AKCJI 

„Kalendarz adwentowy w Klubie Rossmann” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady akcji „Kalendarz adwentowy w Klubie Rossmann”, zwanej dalej 

zamiennie „Akcją” lub „Kalendarzem adwentowym” . 

2. Organizatorem ”Kalendarza adwentowego” jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana  

do rejestru przedsiębiorców KRS, dla której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 48967, kapitał 

zakładowy 26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, , nr BDO 000003093, , która oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust 6 ustawy o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013 r., zwana dalej 

zamiennie „Rossmann” lub „Organizatorem.” Z Organizatorem można się kontaktować  

za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.rossmann.pl/kontakt.   

3. Akcja  trwa od 1.12.2021 r. do 24.12.2021 r., chyba że dla realizacji efektów poszczególnych 

funkcjonalności  wynikających z Akcji wskazano dłuższe terminy, zgodnie z treścią 

regulaminów o których mowa w §2 ust.3. 

4. Akcja jest skierowana do uczestników Klubu Rossmann, którzy spełnili wymagania opisane  

w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin 

Klubu Rossmann jest dostępny na stronie internetowej  www.rossmann.pl/regulaminy .  

5. Warunkiem koniecznym do udziału w Akcji jest także posiadanie Aplikacji mobilnej Rossmann 

PL w wersji minimum na system operacyjny Android – 3.14.02 (1538) lub system operacyjny iOS 

– 5.15.2 (36). Zasady korzystania z aplikacji mobilnej Rossmann PL są dostępne na stronie 

internetowej www.rossmann.pl/regulaminy.  

 

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z KALENDARZA ADWENTOWEGO 

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest spełnienie wymagań określonych w niniejszym 

regulaminie. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Akcji. Akceptując regulamin, Uczestnik potwierdza ponadto, że zapoznał się  

z jego treścią. Dokonując akceptacji, o której mowa powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.   

2. W ramach Akcji Uczestnicy mogą korzystać z kalendarza adwentowego przygotowanego dla nich 

przez Organizatora. W kalendarzu znajdują się 24 wirtualne okienka, które mogą być otwierane 
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przez Uczestników. W każdym okienku Organizator przygotował niespodziankę. Niektóre 

niespodzianki mają charakter limitowany. Uczestnik może otworzyć jako nowe tylko to okno 

kalendarza adwentowego, które odpowiada dacie kalendarzowej, tj. np. 6 grudnia Uczestnik 

może otworzyć okno kalendarza oznaczone cyfrą 6. Jednocześnie Uczestnik może np. 6 grudnia 

powrócić do okna kalendarza adwentowego oznaczonego np. cyfrą 5 ale nie spowoduje to 

podwojenia przywilejów z niego wynikających, ani przyznania przywilejów jakie były przypisane 

dla tego okna, jeśli Uczestnik nie otworzył go w dniu 5 grudnia. Udział w Akcji jest nieodpłatny.  

3. W kalendarzu adwentowym Organizator przewidział następujące  niespodzianki: 

• Inspiracje; 

• Kupony rabatowe; Zasady korzystania z kuponów rabatowych są określone  

w regulaminie „Kupony w Kalendarzu adwentowym w aplikacji mobilnej Rossmann PL”;  

• Kupony na produkty za 1 gr.; Zasady korzystania z kuponów rabatowych są określone  

w regulaminie „Kupony na produkty za 1 gr. w Kalendarzu adwentowym w aplikacji 

mobilnej Rossmann PL”; 

• Konkursy, których zasady zostały określone w  Regulamin konkursu 

„#czujeszklimatświąt” i regulaminie konkursu  „#świętajakmalowane”;  

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji w celu 

zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia 

niejasności, uproszczenia,   wprowadzenia   dodatkowych   opcji, istotnych   potrzeb   dotyczących   

Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed 

dokonaniem zmiany regulaminu będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą 

obowiązywały od dnia następnego po dniu przekazania informacji o zmianie Uczestnikom.  

2. Uczestnik może zrezygnować z Akcji w każdym czasie. Rezygnacja z Akcji następuje poprzez 

zaprzestanie otwierania okienek kalendarza lub poprzez rezygnację z Klubu Rossmann.  Jeżeli 

Uczestnik zrezygnuje z Klubu Rossmann utraci możliwość korzystania z Akcji i przywilejów z niej 

wynikających. Powyższe nie dotyczy jedynie przypadku kiedy Uczestnikowi została przyznana 

nagroda w konkursie i nagroda ta jeszcze nie została mu wydana.  

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do  dnia  

15 stycznia 2022 r. i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie 

od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

Uczestnikom, jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Uczestnik 
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może wykonywać swoje uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie i terminach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  Zwrot lub wymiana artykułów 

pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w drogerii stacjonarnej 

Organizatora nie jest możliwy. 

4. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest niniejszy regulamin. W sprawach 

nieuregulowanych zastosowanie znajdują również postanowienia regulaminu Klubu Rossmann 

oraz Zasady Korzystania z Aplikacji oraz regulaminy, o których mowa w §2 ust.3.  

 

Łódź,  1 grudnia 2021 r. 
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