Regulamin Akcji „Pomaganie przez Tankowanie”
1. Organizatorem Akcji jest LOTOS Paliwa Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-718, przy
ul. Elbląskiej 135, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000006312, NIP: 583 10 23 182, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
114.706.000,00 zł.
2. Celem Akcji „Pomaganie przez Tankowanie” (zwanej dalej Akcją) jest wsparcie przez
LOTOS Paliwa Spółka z o. o. spełnienia marzeń podopiecznych Gdańskiej Fundacji
Innowacji Społecznej oraz programu społecznego „Osiedle Sitowie” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, będących partnerami społecznymi Fundacji
LOTOS (zwanej dalej Fundacją).
3. Przez spełnienie marzeń rozumie się wsparcie realizacji pasji i potrzeb rozwojowych (m.in.
zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych) oraz inwestycje mieszkaniowe (remonty oraz
wyposażenie).
Szczegółowe
informacje
o akcji
są
dostępne
na
stronie
www.pomaganieprzeztankowanie.lotos.pl oraz www.fundacjalotos.pl. Wsparcie, o którym
mowa w ust. 2, będzie polegało na przekazaniu po zakończeniu Akcji przez LOTOS Paliwa
Spółka z o. o. na rzecz Fundacji Kwoty Pieniężnej ustalonej i naliczonej odpowiednio do
zakupionych przez osoby biorące udział w Akcji w okresie jej trwania (Uczestników Akcji)
ilości paliw na wybranych Stacjach Paliw LOTOS i LOTOS Optima (zwanych dalej Stacjami
Paliw).
4. Za każdy litr paliwa ON Dynamic i PB98 Dynamic zakupionego przez Uczestnika Akcji
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. naliczy minimalnie kwotę 1 gr. oraz za każdy litra paliwa ON,
PB95, PB98 i LPG zakupionego przez Uczestnika Akcji LOTOS Paliwa Sp. z o.o naliczy
minimalnie kwotę 0,5 gr., która następnie będzie powiększała Kwotę Pieniężną do
przekazania na rzecz Fundacji po zakończeniu Akcji. Ostateczna Kwota Pieniężna
przekazana na rzez Fundacji będzie ustalona i określona po zakończeniu Akcji przez
Organizatora, z uwzględnieniem wyników Akcji. Organizator będzie w ustalony przez siebie
sposób informował publicznie o szacunkowej sumie przewidywanego świadczenia na rzecz
Fundacji w związku z Akcją lub o postępach Akcji poprzez stronę
www.pomaganieprzeztankowanie.lotos.pl.
5. W Akcji udział mogą wziąć osoby fizyczne, Klienci dokonujący zakupu paliw (w imieniu
własnym lub jako przedstawiciel innej osoby) sprzedawanych na oznaczonych Stacjach Paliw
i płacący za zakup gotówką lub kartą płatniczą.
6. Do wzięcia udziału w Akcji uprawniony jest każdy Klient, który nabędzie przy jednej
transakcji na Stacji co najmniej 1 litr dowolnego paliwa w okresie trwania Akcji.
7. Udział w Akcji Klient realizuje poprzez zakup paliwa na oznaczonych Stacjach w okresie
trwania Akcji. Udział w Akcji jest dobrowolny i nie wiąże się dla Klienta z żadnymi opłatami.
8. Akcja będzie trwała w okresie od godziny 00:00 dnia 16 listopada 2015 roku do godziny
23:59 dnia 5 grudnia 2015 roku, chyba że Organizator ustali inny termin zakończenia Akcji.
9. Organizator poda w ustalony przez siebie sposób Kwotę Pieniężną, jaką przekaże Fundacji w
związku z Akcją, nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej zakończenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania regulaminu w każdym czasie bez
podawania przyczyny. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszego regulaminu zostanie z
odpowiednim
wyprzedzeniem
opublikowana
na
stronie
www.pomaganieprzeztankowanie.lotos.pl lub w inny sposób podana do wiadomości
publicznej.

11. Akcja nie tworzy zobowiązań cywilnoprawnych po stronie Organizatora, Klientów oraz
Fundacji.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.pomaganieprzeztankowanie.lotos.pl oraz
www.fundacjalotos.pl.

