
Regulamin Akcji Promocyjnej 

„Opolskie oddycha" 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Umów, a pojęcia pisane wielką 

literą należy rozumieć odpowiednio, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 

2. W niniejszym regulaminie wymienione poniżej pojęcia pisane wielką literą, należy rozumieć 

w następujący sposób: 

a. „Zgłaszający” - osoba pełnoletnia (powyżej 18 roku życia), posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, zgłaszająca szkołę do udziału w niniejszej akcji promocyjnej; 

b. „Uczestnik" - publiczna lub prywatna szkoła podstawowa lub przedszkole z siedzibą 

na terytorium województwa opolskiego, prawidłowo zarejestrowana do niniejszej akcji 

promocyjnej; 

c. „Okres Akcji Promocyjnej" - okres wskazany w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, 

w którym możliwe jest zarejestrowanie się do niniejszej akcji promocyjnej; 

d. „Nagroda" - Sensor PM opisany przez Airly na Platformie w sekcji ‘produkty’ wraz 

z opłaconym przez Sponsora do dnia 31.08.2022 r. abonamentem, zapewniającym 

wyświetlanie Sensora na Mapie oraz oczyszczacz powietrza marki Air Clinic 

Home&Office K07SE (school edition); 

e. „Sponsor” - podmiot finansujący Nagrody tj. Multiserwis sp. z o.o. z siedzibą 

w Krapkowicach, ul. Prudnicka 40, 47-300 Krapkowice, KRS: 0000120630, NIP: 

1180021492, REGON: 01150932400000. 

3. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej jest Airly. 

4. Sponsor jest podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie Nagród wybranym Uczestnikom. 

5. Sponsor jest przyrzekającym i wydającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu 

cywilnego. 

6. W ramach akcji promocyjnej uprawnionych do otrzymania Nagrody od Sponsora jest 30 

Uczestników (szkoły podstawowe oraz przedszkola). O nagrodzeniu Uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń dokonanych przez Zgłaszających oraz pozytywne przejście przez danego 

Uczestnika procedury weryfikacyjnej Sponsora, o której mowa w § 5 ust. 2. Warunkiem 

koniecznym uzyskania statusu Uczestnika jest dokonanie przez zgłoszoną szkołę 

prawidłowego zarejestrowania do niniejszej akcji promocyjnej, zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

7. W ramach niniejszej akcji promocyjnej jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę 

bez względu na liczbę dokonanych zgłoszeń. 

8. Celem niniejszej akcji promocyjnej jest zaangażowanie rodziców, społeczności lokalnej i władz 

samorządowych w przekazywanie niezbędnej wiedzy na temat jakości powietrza, którym 

oddychają uczniowie, a przede wszystkim tego, jak zmienia się ona w zależności od pory dnia. 

9. Niniejsza akcja promocyjna dotyczy wyłącznie publicznych lub prywatnych szkół podstawowych 

oraz przedszkoli. 

10. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny. 

11. Zgłoszenia mogą być dokonywane tylko i wyłącznie podczas trwania Okresu Akcji Promocyjnej. 

Zgłoszenia dokonane po zakończeniu Okresu Akcji Promocyjnej nie będą brane pod uwagę.  

12. Warunkiem koniecznym umożliwiającym rejestrację danej szkoły w akcji promocyjnej jest 

akceptacja przez Zgłaszającego niniejszego regulaminu. 

13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Airly 

https://airly.org/pl/opolskieoddycha-multiserwis/  

 

§ 2 Podstawa prawna akcji promocyjnej  

1. Podstawę prawną niniejszej akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest 

jednocześnie jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady tej akcji promocyjnej. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__airly.org_pl_opolskieoddycha-2Dmultiserwis_&d=DwMFaQ&c=HIZawdDzIngf9EKVx3dimQ&r=GA1Lr83_twfxeUgNAVd5R3YcifvvWe3KwnlraS5rjrY&m=Z7euDwAd11aX_PfUv4nxaDF_Ns7wkBJr_deB-LRYFrU&s=3p9BW5wB1MC_XAN_Vyk2suw8QoATciVbvVrWG-ry5UY&e=


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia Ogólnych Warunków Umów. 

 

     § 3 Okres Akcji Promocyjnej  

1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2021 r., kończy się dnia 21 czerwca 2021 

r. o godzinie 23:59 (Okres Akcji Promocyjnej). 

2. Airly zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej w dowolnej chwili trwania Okresu 

Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny.  

3. Akcja promocyjna kończy się wraz z upływem Okresu Akcji Promocyjnej. 

 

§ 4 Zgłoszenie szkoły oraz prawidłowe zarejestrowanie 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w akcji promocyjnej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 

strony internetowej Airly https://airly.org/pl/opolskieoddycha-multiserwis/  

2. Celem zgłoszenia szkoły, Zgłaszający musi wypełnić formularz rejestracyjny na stronie 

internetowej Airly https://airly.org/pl/opolskieoddycha-multiserwis/ ,wpisując nazwę szkoły, 

adres szkoły (miasto, ulica, kod pocztowy), adres e-mail Zgłaszającego, imię i nazwisko 

Zgłaszającego oraz zaakceptować niniejszy regulamin. 

3. Po zgłoszeniu szkoły do udziału w akcji promocyjnej przez Zgłaszającego, 

Airly, za pośrednictwem poczty e-mail, skontaktuje się ze szkołą w celu poinformowania szkoły 

o zgłoszeniu jej do niniejszej akcji promocyjnej. Wiadomość e-mail będzie również zawierać 

odnośnik do formularza, za pośrednictwem którego szkoła może potwierdzić swój udział 

w niniejszej akcji promocyjnej oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania przedmiotowej wiadomości e-mail od Airly. Brak przesłania powyższego 

formularza oraz akceptacji regulaminu we wskazanym terminie poczytuje się za rezygnację 

przez szkołę z udziału w akcji promocyjnej oraz brak uzyskania przez szkołę statusu 

Uczestnika. 

4. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu do Airly formularza potwierdzającego uczestnictwo 

szkoły w akcji promocyjnej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, szkoła stanie się Uczestnikiem 

niniejszej akcji promocyjnej. 

 

§ 5 Wybór Uczestników oraz przekazanie Nagrody 

1. W ramach akcji promocyjnej 30 Uczestników, zakwalifikowanych według kolejności zgłoszeń 

dokonanych przez Zgłaszających, po spełnieniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 poniżej, 

otrzyma Nagrodę od Sponsora. W razie dokonania więcej niż jednego zgłoszenia tego samego 

Uczestnika, przy wyborze decyduje zgłoszenie wcześniejsze, a następne zgłoszenia tego 

samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę.  

2. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest pozytywny wynik, przeprowadzonej 

przez Sponsora, weryfikacji danego Uczestnika pod kątem jego obecności na listach 

sankcyjnych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach procedury AML. Celem 

przeprowadzenia przedmiotowej weryfikacji Sponsor skontaktuje się bezpośrednio z danym 

Uczestnikiem. Czas przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej przez Sponsora nie będzie 

trwać dłużej niż dwa tygodnie od chwili otrzymania zgody danego Uczestnika na 

przeprowadzenie procedury. Brak zgody Uczestnika na przeprowadzenie weryfikacji, o której 

mowa w niniejszym ustępie bądź negatywny wynik weryfikacji wiąże się z utratą prawa do 

otrzymania Nagrody, a Nagroda może zostać przekazana wówczas innemu Uczestnikowi, 

którego zgłoszenia dokonano w następnej kolejności, i który przeszedł pozytywnie procedurę 

weryfikacyjną. 

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych 

zgłoszeń. 

4. Każdy z wybranych Uczestników zostanie poinformowany o możliwości uzyskania Nagrody 

za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni dnia zakończenia akcji promocyjnej. 

5. Wybranemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__airly.org_pl_opolskieoddycha-2Dmultiserwis_&d=DwMFaQ&c=HIZawdDzIngf9EKVx3dimQ&r=GA1Lr83_twfxeUgNAVd5R3YcifvvWe3KwnlraS5rjrY&m=Z7euDwAd11aX_PfUv4nxaDF_Ns7wkBJr_deB-LRYFrU&s=3p9BW5wB1MC_XAN_Vyk2suw8QoATciVbvVrWG-ry5UY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__airly.org_pl_opolskieoddycha-2Dmultiserwis_&d=DwMFaQ&c=HIZawdDzIngf9EKVx3dimQ&r=GA1Lr83_twfxeUgNAVd5R3YcifvvWe3KwnlraS5rjrY&m=Z7euDwAd11aX_PfUv4nxaDF_Ns7wkBJr_deB-LRYFrU&s=3p9BW5wB1MC_XAN_Vyk2suw8QoATciVbvVrWG-ry5UY&e=


ekwiwalent, w tym pieniężny oraz nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia 

o jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią. Nagroda może zostać wykorzystana jedynie przez 

wybranego Uczestnika.  

6. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez wybranego Uczestnika, Nagroda może zostać 

przekazana innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenia dokonano w następnej kolejności.  

7. W ramach      abonamentu opłaconego przez Sponsora, logo Sponsora będzie wyświetlane się 

na Mapie Airly, w lokalizacji instalacji Sensora przekazanego wybranemu Uczestnikowi.                     
8. Sposób i termin przekazania Nagrody zostanie ustalony indywidualnie przez Sponsora 

i wybranego Uczestnika. 

9. Sponsor zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekazaniem Nagrody 

wybranemu Uczestnikowi, w tym kosztów ewentualnej przesyłki.  

10. Poszczególne elementy jednej Nagrody przedstawia następującą wartość: 

a. Sensor: 1100 (tysiąc sto) zł netto, tj. 1353 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy) zł brutto; 

b. abonament umożliwiający wyświetlanie sensora na Mapie do dnia 31.08.2022 r.: 

720(siedemset dwadzieścia) zł netto, tj. 885,60 (osiemset osiemdziesiąt pięć) zł brutto; 

c. oczyszczacz powietrza marki Air Clinic Home&Office K07SE (school edition): 749,00 

(siedemset czterdzieści dziewięć) zł netto, tj. 921,27 (dziewięćset dwadzieścia jeden 

złotych, dwadzieścia siedem groszy) zł brutto. 

11. Airly oraz Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie wybranego Uczestnika, w szczególności w przypadku podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych lub adresowych dla celu przekazania Nagrody 

lub przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej, o której mowa w ust 2. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 

2. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Korzystanie przez nagrodzonego Uczestnika albo inny podmiot ze świadczonych przez Airly 

usług związanych z korzystaniem z Sensora uzyskanego w ramach niniejszej akcji promocyjnej, 

po dniu 31.08.2022 r., stanowi przedmiot odrębnej umowy.   

4. Airly nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji 

z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Airly.  

5. Odpowiedzialność Airly oraz Sponsora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości 

wartości Nagrody. 

6. Airly nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sponsora mające związek 

z przygotowaniem i przekazaniem Nagrody wybranemu Uczestnikowi oraz za działania 

lub zaniechania Sponsora wynikające z przyczyn niezależnych od Airly.   

7. Regulamin jest wiążący dla wszystkich stron niniejszej Akcji promocyjnej, tj. Sponsora, Airly 

oraz Uczestników. Regulamin ustala obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w Akcji 

promocyjnej, procedury wyłaniania zwycięzców i przyznawania Nagród oraz prawa i obowiązki 

wszystkich stron Akcji promocyjnej. 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą akcją 

promocyjną, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Airly. 

 

 

 

 


