Regulamin akcji promocyjnej

„Black Week w Miasteczku Siewierz Jeziorna – podpisz w terminie 25.11. – 2.12.2022 r. umowę
rezerwacyjną na wybraną z oferty działkę pod dom jednorodzinny i otrzymaj 15 000 zł rabatu.”

§ 1 Definicje i postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia – oznaczają one:

1) Organizator – Miasteczko Siewierz Jeziorna sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu (kod
pocztowy 42-470) przy ul. Jeziornej 149/U1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS: 0000295428, NIP: 525-241-46-89.
2) Miasteczko – inwestycja prowadzona przez Organizatora w Siewierzu Jeziornej przy ulicy
Jeziornej, znajdująca się w aktualnej ofercie sprzedaży.
3) Działka – jedna z działek pod budowę domu jednorodzinnego oferowana przez
Organizatora w Miasteczku Siewierz Jeziorna.
4) Nabywca – osoba, która w terminie 25.11. – 2.12.2022 r. podpisze z Organizatorem
umowę rezerwacyjną na wybraną z oferty działkę pod dom jednorodzinny
5) Regulamin – niniejszy regulamin akcji promocyjnej „Black Week w Miasteczku Siewierz
Jeziorna – podpisz w terminie 25.11. – 2.12.2022 r. umowę rezerwacyjną na wybraną z
oferty działkę pod dom jednorodzinny i otrzymaj 15 000 zł rabatu.”

6) Akcja – akcja promocyjnej sprzedaży działki pod budowę domu jednorodzinnego „Black
Week w Miasteczku Siewierz Jeziorna – podpisz w terminie 25.11. – 2.12.2022 r. umowę
rezerwacyjną na wybraną z oferty działkę pod dom jednorodzinny i otrzymaj 15 000
zł rabatu.”, polegająca na możliwości otrzymania przez Nabywcę 15 000 zł rabatu na zakup

działki pod budowę domu jednorodzinnego na warunkach określonych w Regulaminie.
7) Uczestnik Akcji – osoby zainteresowane udziałem w Akcji. Uczestnikami akcji mogą być
wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie,
niebędące pracownikami Organizatora ani spółek z nim powiązanych lub spółek od niego
zależnych, ani członkami ich najbliższej rodziny (małżonkami, wstępnymi, zstępnymi lub
rodzeństwem) jak również podmiotami w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio,
powiązanymi ze sprzedażą nieruchomości na terenie Miasteczka Siewierz Jeziorna w
Siewierzu.
8) Zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego – zawarcie z Organizatorem umowy
rezerwacyjnej na zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego na terenie Miasteczka
Siewierz Jeziorna w terminie 25.11 - 02.12.2022 r.
2. Akcja będzie obowiązywać w dniach 25.11 - 2.12.2022 r.

3. Miejscem prowadzenia Akcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.siewierzjeziorna.pl oraz w

biurze sprzedaży Organizatora.
5. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Celem Akcji jest zwiększenie atrakcyjności oferty handlowej wskazanych przez Organizatora

działek pod budowę domów jednorodzinnych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego pod
nazwą „Miasteczko Siewierz Jeziorna”.
7. Akcja polega na tym, że wszyscy nabywcy działek pod budowę domów jednorodzinnych w

Miasteczku Siewierz Jeziorna w dniach 25.11 - 02.12.2022 r. będą uprawnieni do otrzymania rabatu
w kwocie 15 000 zł na warunkach określonych w Regulaminie.
8. Każda osoba biorąca udział w Akcji jest obowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
9. Dane osobowe uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 923 ze zm.) w celach reklamowych,
marketingowych, promocyjnych, informacyjnych oraz dla celów organizacji i przeprowadzenia
Akcji.
10. Uczestnikom Akcji przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych

wraz z możliwością ich poprawienia. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać
bezpośrednio Organizatorowi.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Nabywcy, którzy podpiszą umowę rezerwacyjną na zakup działki pod budowę domu

jednorodzinnego w Miasteczku Siewierz Jeziorna w dniach 25.11 - 02.12.2022 r., są uprawnieni do
skorzystania z Akcji.
2. W przypadku podpisania umowy rezerwacyjnej na zakup działki otrzymają rabat w kwocie

15 000 zł na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Ilość działek jest ograniczona.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego warunków, nie naruszając

podstawowych zasad Akcji.
2. Wzięcie przez Uczestnika Akcji udziału w Akcji oznacza jego bezwarunkową zgodę na

zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu i regulaminów z nim powiązanych.

3. Przystępując do udziału w Akcji Uczestnik Akcji wyraża zgodę na udział w nim na zasadach

określonych niniejszym Regulaminem i regulaminów z nim powiązanych i akceptuje ich
postanowienia.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.11.2022 r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub

uniemożliwiające udział w Akcji, jak również zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Akcji.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji Akcji.
8. Administratorem danych osobowych jest Miasteczko Siewierz Jeziorna Sp. z o. o., z siedzibą

w Siewierzu, 42-470 Siewierz, ul. Jeziorna 149/U1, biuro@siewierzjeziorna.pl. Podane dane
osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w zakresach powyżej określonych. Każda osoba
podająca swoje dane ma prawo do wglądu w treść swoich danych, możliwość ich poprawienia oraz
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów.

