
Regulamin akcji promocyjnej

Domówki DIY by Desperados

1. Organizatorem akcji promocyjnej  „Domo� wki DIY by Desperados” („Promocja”) 

jest Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–741) przy ul. Cyfrowej 

6, wpisana do rejestru przedsiębiorco� w Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423546, 

posiadająca nr NIP: 852-259-78-86, REGON: 321232199 (Organizator).

2. Promocja organizowana jest we wspo� łpracy z Ż> ywiec Sprzedaz?  i Dystrybucja sp. z

o.o., reprezentowaną przez Agencję ROOTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-

517), przy ul. Mickiewicza 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorco� w prowadzonego 

przez XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, 

NIP: 1132738004, REGON: 141563188. 

3. Uczestnikiem Promocji jest uz?ytkownik, kto� ry zgłosił Projekt Domo� wki w 

Konkursie „Domo� wki DIY by Desperados” oraz decyzją Komisji Konkursowej został 

wyłoniony do niniejszej Akcji Promocyjnej. Żasady Konkursu zostały opisane w 

Regulaminie Konkursu. 

4. Promocja polega na tym, z?e Organizator przekaz?e dofinansowania do 30 

pierwszych transakcji wsparcia danego Projektu o wartos�ci ro� wnej lub 

przekraczającej kwotę 50,00 złotych (słownie: pięc�dziesiąt złotych i 00/100) 

dokonywanej w ramach akcji „Domo� wki DIY by Desperados” na portalu 

WSPIERAM.TO.  Dodatkowo Organizator przekaz?e Uczestnikowi Promocji zestaw 

nagro� d rzeczowych, kto� re mogą byc� oferowane Wspierającym przez Uczestniko� w – 

pomysłodawco� w projektu, w zamiana za okazane wsparcie finansowe. 

5. Pojedyncza kwota Dofinansowania wynosi 50,00 złotych (słownie: pięc�dziesiąt 

złotych i 00/100).

6. Pojedynczy Projekt biorący udział w Akcji Promocyjnej, moz?e zostac� wsparty 

kwotą maksymalną w wysokos�ci 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięc�set i 00/100).



7. Maksymalna ilos�c� dofinansowan�  w trwającej Akcji Promocyjnej, nie moz?e 

przekroczyc� liczby 600. 

8. W trakcie trwania Akcji Promocyjnej, 1 uz?ytkownik moz?e wesprzec� kaz?dy z 20 

projekto� w tylko raz z jednego konta załoz?onego w serwisie www.wspieram.to

9. Promocja obowiązuje od godziny 17:00:00, 15 stycznia 2019 do godziny 

17:00:00 

8 lutego 2019 roku lub do momentu wykorzystania 600  (słownie: szes�ciuset) 

pojedynczych dofinansowan�  w tym okresie.

10. Dofinansowania nie podlegają wymianie na goto� wkę ani inne ekwiwalenty.

11. Dofinansowanie dotyczy jednej transakcji wsparcia jednego projektu 

zrealizowanej przez danego uz?ytkownika. 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą byc� składane w formie pisemnej 

i przesłane w terminie 14 dni od zakon� czenia Promocji na adres 

email: hello@wspieram.to

13. Niniejszy regulamin („Regulamin”) oraz regulamin okres� lający warunki 

korzystania ze społecznos�ciowego serwisu 

internetowego www.wspieram.to dostępne są pod 

adresem: https://wspieram.to/regulamin

14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się 

regulamin www.wspieram.to oraz obowiązujące przepisy prawa.
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