
 

Labdaros akcijos "Pagalba Ukrainos gyvūnams" reglamentas. 
Organizatorius "ZooArt Marek Postrzech" bendradarbiaujant su Sarigato fondu

parduotuvėje ZooKaralyste.lt 

§ 1
Akcijos organizatorius ir partneris

1. Akcijos organizatorius yra bendrovė "ZooArt Marek Postrzech", kurios pagrindinis adresas yra Dęblin,
Wiślana 28A, NIP: 9181757897 (Nuostate kaip - "Organizatorius").

2. Akcijos partneris yra: Sarigato fondas, ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Krokuva, KRS: 000445475, Regon:
122752932

§ 2
Labdaros akcijos tikslas

1. Labdaros akcijos tikslas - teikti materialinę ir finansinę paramą gyvūnams, nukentėjusiems nuo karo
padėties Ukrainoje. 

§ 3
Bendrosios nuostatos

1. Šiame regalmente apibrėžiamos Kampanijos sąlygos.
2. Paramą  teikiantis  asmuo  dalyvauja  Akcijoje  įsigydamas  bet  kokius  produktus  Organizatoriaus

parduotuvėje nurodytu būdu ir sutinka su regulamino taisyklių sąlygomis.
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

a. Kampanijos trukmė -  §4.1 dalyje nurodytas laikotarpis
b. Akcija  -  labdaros akcija,  kurią ZooArt  Marek Postrzech kartu su Sarigato fondu organizuoja

ZooKaralyste.lt  tikslas aprašytas §2 dalyje.
c. Paramą  teikiantis  asmuo  -  kiekvienas  asmuo,  kuris  nusprendžia  dalyvauti  akcijoje  ir  pirkti

Ukraińskim Puproduktus  ZooKaralyste.lt parduotuvėje -  §5 
d. Organizatorius - nurodytas  §1 dalies 1 punkte
e. Partneris - nurodytas  §1 dalies 2 punkte.
f. Parduotuvė - ZooKaralyste.lt internetinė parduotuvė
g. Reglamentas

§ 4
Akcijos trukmė

1. Galimybė dalyvauti akcijoje prasideda 2022.03.02 ir tęsiasi iki 2022.04.30 su galimybe ją pratęsti.
2. Akcija gali būti sutrumpinta arba atšaukta dėl įvairių priežaščių. Apie akcijos sutrumpinimą, atšaukimą

ar pratęsimą Organizatorius nedelsdamas informuos ZooKaralyste.lt svetainėje.

§ 5
Akcijos taisyklės

1. Akcijoje gali dalyvauti visi Rėmėjai, kurie akcijos metu įsigyja produktų ZooKaralyste.lt parduotuvėje,
pasirinkę pristatymo būdą "Pagalba Ukrainos gyvūnams" arba įsigyja produktų, pažymėtų "Pagalbą
Ukrainos gyvūnams".

2. Rėmėjai,  pateikę  užsakymą  ZooKaralyste.lt  parduotuvėje  ir  pasirinkę  pristatymo  būdą  "Pagalba
Ukrainos gyvūnams", visą savo užsakymą skiria akcijai. 



3. Akcijos  organizatorius  privalo  pervesti  pajamas,  gautas  pardavus  produktus  su  užrašu  "Pagalba
Ukrainos gyvūnams’’.

4. Akcijos  laikotarpiu  surinktos  prekės  ir  lėšos  bus  paaukotos  nuo  karo  Ukrainoje  nukentėjusiems
gyvūnams.

5. Akcijos partneris įsipareigoja surinktas prekes ir  lėšas, perduoti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems
gyvūnams.

6. Jei užsakymo negalima įvykdyti dėl prekių trūkumo ar kitų nenumatytų aplinkybių, Organizatorius turi
padovanoti lygiavertes tokios pat ar didesnės vertės prekes. 

7. Jei paramą teikiantis asmuo įsigyja prekių, kurios akivaizdžiai neatitinka Akcijos tikslui, Organizatorius
turi teisę perduoti pakaitines prekes, kurių vertė atitinka užsakytų prekių vertę arba yra didesnė.

8. Organizatorius  neatsako  už  tai,  kad  aukų  negalima  perduoti,  dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo
Organizatoriaus. 

§ 6
Galutinės nuostatos

1. Akcijos nuostatus galima rasti svetainėje ZooKaralyste.lt per visą Akcijos laikotarpį.
2. Bet kokia informacija apie renginį, pateikta reklaminėse ir informacinėse medžiagose, yra tik pagalbinio

pobūdžio, o organizavimo ir dalyvavimo akcijoje taisyklės pristatomos šiame regalmente.
3. Organizatorius turi teisę keisti taisykles, jei tai neturės neigiamo poveikio Akcijos sąlygoms Partnerio ir

Rėmėjų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami ZooKaralyste.ltl svetainėje.
4. Visas su akcija susijusias taisykles reglamentuoja Lenkijos įstatymai.
5. Susisiekti su Organizatoriumi galima šiuo el. pašto adresu: shop@zookaralyste.lt
6. Reglamentas įsigalioja paskelbus ZooKaralyste.lt svetainėje.


