
Regulamin akcji „Karmawraca” 

§ 1.
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji „Karma wraca” jest Mr Receipt sp z o.o. z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 161 
w Poznaniu o numerze KRS 0000822722, zwany dalej Organizatorem.
2. Partnerem merytorycznym akcji jest Appet Sp. z o.o. ul. Rusałka 17B, 20-103 Lublin, NIP 9462703410,
prowadząca działalność pod marką Appet.pl
3. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „Karma wraca” (dalej zwaną "Akcją"). 
4. Akcja, o jakiej mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem"),
skierowana jest do użytkowników aplikacji PanParagon (zwanymi dalej: "Użytkownikami"), którzy są
konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93    
z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Udział w Akcji jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
6. W Akcji samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności.
prawnych. Osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Akcji za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 2. 
Czas trwania Akcji

Akcja odbędzie się w dniach 26. września 2022 r. od godziny 15:00  do dnia 30. listopada 2022, do
godziny 24:00 

§ 3. 
Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Akcji oraz nagrody

1. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 
Regulaminu. 
2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która doda do aplikacji PanParagon, paragon 
za zakup jednej z karm rekomendowanych na „Liście dobrych karm” i oznaczy go hasztagiem
#karmawraca
3. Każdy dodany paragon z hasztagiem #karmawraca to 100 g dobrej karmy  dla wybranego schroniska/
fundacji.
4. Lista dobrych karm została ustalona we współpracy z ekspertami z Appet.pl i jest dostępna 
na stronie panparagon.pl/karmawraca/.



5. Organizatorzy uznają paragony oraz faktury za zakupy stacjonarne oraz internetowe. Zdublowane
dowody zakupu nie będą zliczane.
6. Wraz z końcem każdego miesiąca Organizatorzy podliczają paragony biorące udział w Akcji 
i przekazują karmę do wybranego schroniska/fundacji wskazanej przez karmimypsiaki.pl
7. Maksymalna ilość karmy, która będzie przekazana dla karmimypsiaki.pl nie może przekraczać 300
kg. 

§ 4.
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji Akcji. 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia. 
3. Akcja prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Nadzór nad Akcja sprawuje Organizator. 
5. Zarówno Uczestnicy Akcji, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.


