
REGULAMIN AKCJI  

„UWAGA NADWAGA V EDYCJA – książka kucharska gratis” 

 

A. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji „UWAGA 
NADWAGA V EDYCJA - książka kucharska gratis”, które uczestnik akceptuje w chwili 
przystąpienia do Akcji. 
 

2. Organizatorem akcji o nazwie „UWAGA NADWAGA V EDYCJA - książka kucharska gratis”, 
zwanej dalej Akcją, jest firma NATURHOUSE Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 
12, NIP 5792097436, REGON 220182717 (zwany dalej „Organizatorem"). 

3. Niniejszy regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora (93-231 Łódź ul. 
Dostawcza 12) oraz w Centrach Dietetycznych Naturhouse na terenie Polski w czasie trwania 
Akcji. 

  

B. Miejsce i czas trwania Akcji 

1. Akcja zostanie zorganizowana i będzie przeprowadzona w Centrach Dietetycznych 
Naturhouse na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 19.09.2016 do 30.11.2016 
(zwany dalej „Czas Trwania Akcji”). 

 

C. Warunki uczestnictwa i zasady akcji 

1. Uczestnikiem Akcji może być każda nowa osoba, która rozpocznie kurację w dowolnym Centrum 
Dietetycznym Naturhouse w  czasie trwania akcji. 

2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, jak również pracownicy Partnera wyznaczenia do 
koordynowania akcji. 

3. Warunkiem otrzymania darmowej książki kucharskiej „Gotuj zdrowo i ze smakiem” jest 
rozpoczęcie dowolnej kuracji w dowolnym Centrum Dietetycznym Naturhouse na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyżej wymienionym terminie Akcji. 

4. Przy rozpoczęciu dowolnej kuracji w dowolnym Centrum Dietetycznym Naturhouse w wyżej 
wymienionym terminie osoba otrzyma jednorazowo jedną sztukę IV części książki kucharskiej 
„GOTUJ ZDROWO I ZE SMAKIEM” gratis. 

I. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Akcji w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje 
wykluczeniem danego Uczestnika z Akcji z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń 
związanych z Akcją i jej przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora. 

3. Wszelkie reklamacje w związku z Akcją należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „UWAGA 
NADWAGA V EDYCJA - książka kucharska gratis” do siedziby Organizatora na adres: Naturhouse 
Sp. z o.o. ul. Dostawcza 12, 93-231 Łódź przed upływem Czasu Trwania Akcji oraz po zakończeniu 



Akcji, jednakże nie później niż do 14 grudnia 2016 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny 
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich 
otrzymania przez Organizatora. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego 
Regulaminu. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące. Uczestnik składający reklamację 
zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres 
podany w reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


