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REGULAMIN AKCJI 

„Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” 
 

 

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „Rossnę z dobrymi nawykami 

– czyste i zdrowe zęby” zwanej dalej „Akcją” i zawiera warunki uczestnictwa w Akcji.  

2. Organizatorem akcji „ Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” jest Rossmann SDP sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, 

prowadzonego przez 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, e-mail: 

obsluga_klienta@rossmann.com.pl , zwana dalej zamiennie „Rossmann” lub „Organizatorem”. 

3. Akcja „Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby”  jest przeprowadzana wyłącznie w 

stacjonarnych drogeriach Rossmann znajdujących się na terytorium Polski, w terminie od dnia 

1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. w godzinach otwarcia poszczególnych stacjonarnych 

drogerii Organizatora lub do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w poszczególnych 

drogeriach. Aktualne godziny otwarcia poszczególnych stacjonarnych drogerii widoczne są na 

stronie www.rossmann.pl/drogerie.  

4. Akcja „Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” jest skierowana do uczestników 

programu Rossnę!, którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane 

są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin programu Rossnę! oraz Zasady korzystania z 

aplikacji mobilnej Rossmann PL są  dostępne na stronie internetowej  

www.rossmann.pl/regulaminy. 

5. Akcja „Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” jest skierowana do uczestników 

programu Rossnę! , którzy w okresie trwania Akcji dokonali zakupu minimum jednej sztuki 

produktu do higieny jamy ustnej dla dzieci spośród artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do 

Regulaminu, w stacjonarnych drogeriach Rossmann, z wyłączeniem zakupów na kasach 

samoobsługowych.  Zakup, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być wykonany z 

wykorzystaniem Wirtualnej Karty Programu. 

6. Uczestnik, który spełni warunki opisane w ust. 4 i 5  w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 

kwietnia 2022 r. jednak nie później niż do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w 

poszczególnych drogeriach, będzie mógł otrzymać  jedną sztukę Książeczki „Czyściochowe 

zabawy! Cz. 3” (nr artykułu 400171) za 1 grosz (0,01 PLN). 

7. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator wskazuje, że warunkiem skorzystania z oferty opisanej w 

ust. 6 jest dokonanie zakupu minimum jednej sztuki produktu do higieny jamy ustnej dla dzieci lub 

spośród artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu z wykorzystaniem Wirtualnej 

Karty Rossnę!. Uczestnik otrzyma produkt, o którym mowa w ust. 6 w cenie jednego grosza (0,01 

PLN) tylko i wyłącznie w trakcie zakupu produktu do higieny jamy ustnej dla dzieci spośród 

artykułów wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, w trakcie tej samej transakcji sprzedaży. 

Zakup może być dokonany tylko w tradycyjnych kasach w drogeriach stacjonarnych Organizatora. 

8. Jeden Uczestnik może skorzystać z Akcji wiele razy w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 

2022 r. lub do wyczerpania zapasów artykułów objętych Akcją w poszczególnych drogeriach. 

mailto:obsluga_klienta@rossmann.com.pl
http://www.rossmann.pl/drogerie
https://pro-fra-s3-regulations.rossmann.pl/865ee882-bfac-4e79-bf35-b30308291256.pdf
https://pro-fra-s3-regulations.rossmann.pl/d025a129-5f9d-40a8-80cc-586584e08634.pdf
https://pro-fra-s3-regulations.rossmann.pl/d025a129-5f9d-40a8-80cc-586584e08634.pdf
https://ros.net.pl/Portals/0/dokumenty/rodo/Regulamin-programu-Rossne.pdf
https://ros.net.pl/Portals/0/dokumenty/rodo/Regulamin-programu-Rossne.pdf
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9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu  rzeczowego w zamian za 

otrzymaną książeczkę „Czyściochowe zabawy! Cz. 3” . 

10. 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. 

11. Wszelkie reklamacje dot. opisanej wyżej procedury sprzedaży przyjmowane będą przez 

Organizatora w terminie do dnia 14 maja 2022 roku 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.  

12. Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie i 

terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

13. Zwrot lub wymiana artykułów pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika 

w drogerii stacjonarnej Organizatora nie są możliwe.  

14. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest regulamin dostępny na stronie 

www.rossmann.pl/regulaminy .  

 

Łódź, dn. 17.03.2022 r. 
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Załącznik numer 1 do regulaminu akcji: 

„Rossnę z dobrymi nawykami – czyste i zdrowe zęby” 

Numer artykułu Nazwa produktu 

238469 Alterra żel do mycia zębów dla dzieci 0-6 75ml 

341111 Aquafresh Big Teeth Psi Patrol pasta 6-8 lat 50 ml 

354378 Aquafresh Big Teeth Psi Patrol szczot. 6-8lat 1szt 

368551 
Aquafresh Kids Advance pasta do zębów 9-12lat 
75ml 

368550 Aquafresh Kids Advance szczot.do zęb. 9-12lat 1szt 

344375 Aquafresh Kids SPLASH truskawkowy 3-8lat 50ml  

341110 Aquafresh LittleTeeth Psi Patrol pasta 3-5lat 50ml 

354377 Aquafresh LittTeeth Psi Patrol szczot. 3-5lat 1szt 

154631 Aquafresh Mleczne Ząbki pasta dla dzieci 0-2 50ml 

368688 Aquafresh Psi Patrol BigTeeth pł.do pł.6-8lat300ml 

123892 Babydream edukacyjne szczoteczki do zębów 

189098 Babydream szczoteczka do zębów na palec 2 szt. 

135227 Colgate Kids Barbie szczot. bateryjna 3+ 1szt 

321478 Colgate Kids BatMan szczot. bateryjna 3+ 1szt 

332432 Colgate Smiles Junior 6+ Duopack miękka 

378906 Colgate Total Junior pasta do zębów  50ml 

274550 Dr Scott Szczot. dla dzieci z czasomierzem 3+ 1szt 

43820 Elmex Junior 7-12lat pasta 75ml 

196782 Elmex Kids płukanka dla dzieci 6-12lat 400ml 

703 Elmex pasta dla dzieci  1-6 lat 50ml 

178442 Elmex szczoteczka dla dzieci 0-3 miękka 1szt 

371675 Elmex szczoteczka kids 3-6 miękka 2szt 

370346 Hej! Bamboo bamb. szczot. dla dzieci 3-10lat 1szt 

352732 
Himalaya pasta botan.d/zębów d/dzieci 
BubbleGum80g 

352739 
Himalaya pasta botan.d/zębów d/dzieci CoolMint 
80g 

369630 JORDAN Green Clean Kids pasta 0-5 lat, 50 ml 

271668 Jordan Pasta dla dzieci 0-5 lat 50 ml 

271670 Jordan Pasta dla dzieci 6-12 lat 50 ml 

40537 Jordan Step by Step szczot. dla dz. 0-2lata 1szt. 

42301 Jordan Step by Step szczoteczka 3-5 lat 1szt. 

42300 Jordan Step by Step szczoteczka 6-9 lat 1szt. 

151664 Listerine Smart Kids płukanka owocowa 6+ 250ml 

341126 
NatureON Junior apple&mint pasta do zębów 6+ 
75ml 

319798 NatureOn Kids Pasta do zębów 0-6lat 100ml 

356022 Niyok pasta do zębów dla dzieci 0-6lat 75ml 
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Numer artykułu Nazwa produktu 

388267 Oral-B Frozen Końcówki do szczot.elektr. 4szt 

284990 Oral-B Junior Frozen&Cars pasta d/zębów 3+ 75 ml 

388268 Oral-B StarWars Końcówki do szczot.elektr. 4szt 

368152 Prokudent czyściki przest. międzyzęb. 32 szt. 

171151 Prokudent Junior IX Control szczoteczka śr. 1 szt. 

325247 Prokudent końcówki do szczot.akum.dla dzieci 3szt. 

124083 Prokudent Med Junior pasta 75 ml 

219363 Prokudent płyn do płukania ust dla dzieci, 500 ml 

221129 Prokudent szczoteczka akumulator dla dzieci 1szt 

132595 Prokudent szczoteczka dla dzieci 1szt. 

220766 Prokudent szczoteczka do zębów dla dzieci, 2 szt 

135654 Prokudent żel do zębów dla dzieci 75 ml 

129533 Sensodyne ProSzkliwo pasta dla dzieci 50 ml 

 

Łódź, dn. 17.03.2022 r. 

 


