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Regulamin Akcji promocyjnej 

Kasa wraca (2021_16) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Nazwa Akcji promocyjnej 

Akcja nosi nazwę: „Kasa wraca!” (2021_16). 

 

2. Nazwa podmiotu organizującego Akcję 

Organizatorem Akcji promocyjnej „Kasa wraca!” (2021_16) (zwanej dalej Akcją) jest: 

URSA Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

przy ul. Armii Krajowej 12, 42–520 Dąbrowa Górnicza, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088304 (zwana dalej Organizatorem). 

 

3. Zasięg geograficzny Akcji 

Akcja organizowana jest na terenie całej Polski. 

 

4. Czas trwania Akcji 

Promocja dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych URSA wymienionych w punkcie 6 

dokonanego w okresie od 21 czerwca 2021 r. do wyczerpania puli nagród w Promocji, 

nie później jednak niż do dnia 31 października 2021 r. (dalej: „Czas Trwania Promocji”). 

W razie wyczerpania puli nagród w Promocji zakup Produktu Promocyjnego przez 

Uczestnika nie uprawnia do otrzymania nagrody w Promocji.  

Dla celów Promocji za datę zakupu Produktu uznaje się datę sprzedaży wskazaną 

na dowodzie zakupu – fakturze wystawionej na Uczestnika promocji. 

 

5. Uczestnicy Akcji 

5.1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba 

fizyczna dokonująca zakupów Produktów Promocyjnych, która spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

 posiada miejsce zamieszkania w Polsce, 

 w Czasie Trwania Akcji dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, wskazanych 

w pkt. 6 jako konsument, 

 zachował  Dowód Zakupu, 

 w terminie wskazanym w § 1 pkt 7. dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Promocji 

i przesłał Dowód Zakupu zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu. 

5.2. Z uczestnictwa w Akcji wyłączeni są: 

 pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem 

w realizacji Akcji, 

 osoby dokonujące zakupów Produktów Promocyjnych w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, lub na cele inne niż wskazane w § 1 pkt 5.1.   

 

 

 

 



2 | S t r o n a  
 

6. Produkty promocyjne 

6.1. Promocją objęte są następujące produkty z wełny mineralnej URSA GLASSWOOL: 

URSA PUREONE 31, URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA ULTRA 33, URSA 

HOME 33, URSA PUREONE 34, URSA PROFESJONALNA 34, URSA GOLD 35 oraz URSA 

PREMIUM 35.  

6.2. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu dokonanego przez nabywcę końcowego. 

Promocja nie dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych w celu ich dalszej odsprzedaży. 

6.3. Do skorzystania z Promocji i otrzymania nagrody nie uprawnia zakup Produktu 

Promocyjnego, który został następnie zwrócony sprzedawcy przez Uczestnika 

(np. w skutek ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej 

na odległość). Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy zwrot 

Produktu Promocyjnego, już po otrzymaniu nagrody, nastąpił w wykonaniu uprawnienia 

do odstąpienia od umowy przysługującego kupującemu zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa z powodu wady produktu. 

 

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są od dnia jej rozpoczęcia, tj. 21 czerwca 

2021 r., do wyczerpania puli nagród (§3 pkt.2), co będzie przez Organizatora 

komunikowane na Stronie Internetowej Promocji, nie dłużej jednak niż do dnia 5 

listopada 2021 r. Zgłoszenie nadesłane po tym terminie nie uprawnia do otrzymania 

nagrody.  

Zgłoszenia do Promocji są dwuetapowe:  

 etap pierwszy polega na rejestracji danych w Formularzu, zgodnie z §2 pkt 2;  

 etap drugi polega na przesłaniu kopii Dowodu Zakupu oraz pozostałych danych 

niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszenia i wypłaty Nagrody, zgodnie 

z §2 pkt 3.  

Wypełnienie postanowień każdego z etapów daje prawo do otrzymania Nagrody.  

 

8. Niełączenie się promocji  

Promocja nie łączy się z innymi akcjami i promocjami dotyczącymi Produktów 

Organizatora, organizowanymi przez URSA Polska lub na jej zlecenie. Oznacza to, 

że ten sam zakup produktu, który stanowił podstawę do skorzystania z innej promocji 

realizowanej przez URSA Polska lub na jej zlecenie, nie może być podstawą do udziału 

w niniejszej Promocji. URSA Polska (Organizator) zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

czy zgłoszony zakup produktów nie jest podstawą uczestnictwa w innych akcjach 

promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów biznesowych. 

 

 

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej 

 

1. Warunkiem udziału w Akcji jest: 

1.1. Dokonanie zakupu przez Uczestnika wybranych produktów z wełny mineralnej 

URSA GLASSWOOL: URSA PUREONE 31, URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA 

ULTRA 33, URSA HOME 33, URSA PUREONE 34, URSA PROFESJONALNA 34, URSA GOLD 

35 oraz URSA PREMIUM 35, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi, w Czasie Trwania 

Promocji, w ilościach i układach opisanych w §3 pkt 1. 
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1.2. Rejestracja udziału w promocji poprzez wypełnienie Formularza, zgodnie z §2 

pkt 2. 

1.3. Przesłanie do Organizatora kopii Dowodu Zakupu, numeru rachunku bankowego 

oraz adresu inwestycji, zgodnie z §2 pkt 3. 

 

2. Rejestracja udziału w promocji 

2.1. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody, osoba spełniająca warunki 

uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie, powinna dokonać zgłoszenia do Promocji 

za pośrednictwem Strony Internetowej Promocji www.ursa.pl , zgodnie z poniższymi 

wymogami. 

2.2. Uczestnik powinien w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełnić wszystkie 

obowiązkowe pola elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie 

Internetowej Promocji (dalej: „Formularz”), podając wymagane dane osobowe 

Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dokładny adres zgodny 

z danymi podanymi bankowi lub SKOK-owi prowadzącemu rachunek. 

2.3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji 

Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. Brak 

potwierdzeń skutkuje niemożnością udziału w Akcji. Uczestnik zobowiązany jest 

potwierdzić, że dokonany zakup Produktów Promocyjnych nie miał związku 

z prowadzoną działalnością gospodarcza i przy zakupie działał jako konsument. 

2.4. Po otrzymaniu zgłoszenia przez system Organizatora, na adres e-mail Uczestnika 

podany w Formularzu wysyłane zostanie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz 

prośba o nadesłanie kopii Dowodu Zakupu oraz danych niezbędnych do weryfikacji 

poprawności zgłoszenia i przekazania Nagrody. Potwierdzenie to nie oznacza 

potwierdzenia prawa do otrzymania nagrody. 

 

3. Przesłanie Dowodu Zakupu i uzupełnienie zgłoszenia 

3.1. Po dokonaniu Zgłoszenia udziału w Promocji Organizator zwraca się do Uczestnika 

na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym z prośbą o przesłanie: 

 kopii (scan lub zdjęcie) Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych,  

 numeru rachunku Uczestnika w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej (SKOK) wraz z nazwą banku lub SKOK-u prowadzącego ten 

rachunek. Dane właściciela rachunku muszą być spójne z danymi Uczestnika 

 adresu budynku lub budowy, gdzie zostały użyte zakupione Produkty 

Promocyjne. 

Powyższe informacje powinny zostać przekazane wiadomością elektroniczną na adres 

promocja@ursa.com  

3.2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Organizatora Uczestnik jest zobowiązany 

do jak najszybszego przesłania odpowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wiadomości, o której mowa w §2 pkt 3.1. Niedotrzymanie terminu lub 

nieudzielenie wszystkich wymaganych informacji powoduje pominięcie Zgłoszenia. 

Organizator nie ma obowiązku przypomnienia Uczestnikowi o upływającym terminie. 

3.3. Dowodem Zakupu akceptowanym przez Organizatora jest faktura wystawiona 

przez punkt sprzedaży, gdzie nabywcą jest Uczestnik. Dane Uczestnika podane 

w Formularzu muszą być spójne z danymi nabywcy z Dowodu Zakupu. Faktura musi 

być w całości opłacona przez Uczestnika. 

mailto:promocja@ursa.com
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3.4. Kopia Dowodu Zakupu, scan lub zdjęcie, musi być czytelna i zawierać przynajmniej 

następujące dane: 

 nazwę punktu sprzedaży (wystawcy faktury), numer faktury i datę wystawienia 

 dane nabywcy, spójne z danymi Uczestnika, 

 ilość i wartość Produktów Promocyjnych zakupionych przez Uczestnika, 

w szczególności: nazwę Produktów, ich grubość oraz ilość m2 lub rolek 

 potwierdzenie dokonania zapłaty za Produkty Promocyjne. 

3.5. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, niekompletne, w tym niezawierające 

wymaganych załączników, zostaną pominięte.  

3.6. Otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności 

z Regulaminem w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Wynik weryfikacji jest 

pozytywny (zgłoszenie prawidłowe) albo negatywny (zgłoszenie nieprawidłowe). 

Informacja o wyniku weryfikacji jest przesyłana na adres e-mail podany w Formularzu. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu, polegającej na tym, że załączony 

skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu jest nieczytelne, Organizator wzywa Uczestnika 

do uzupełnienia zgłoszenia, wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (siedem) 

dni, na przesłanie czytelnego zdjęcia lub skanu, pod rygorem uznania zgłoszenia 

za nieprawidłowe (negatywny wynik weryfikacji). 

3.7. Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia, o ile nie przekroczyły puli Nagród 

wymienionej w §3 pkt 2, są podstawą do wypłacenia Nagrody. 

3.8. W razie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia dokonanego z wykorzystaniem 

już zgłoszonego Dowodu Zakupu, Organizator pominie zgłoszenie, chyba, że poprzednie 

zgłoszenie z wykorzystaniem tego samego Dowodu Zakupu zostało pominięte.  

3.9. W razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, w tym co do 

prawa do skorzystania z Promocji lub co do przesłanej kopii Dowodu Zakupu, 

Organizator – w terminie przewidzianym na weryfikację zgłoszenia – ma prawo 

zweryfikować Dowód Zakupu z wystawcą faktury, lub – po uprzednim ustaleniu terminu 

z Uczestnikiem – dokonać wizyty na terenie inwestycji na którą zakupiono Produkty 

Promocyjne, pod adresem wskazanym w zgłoszeniu zgodnie z §3 pkt 1. 

3.10. Zgłoszenia pominięte lub zweryfikowane negatywnie, w tym takie gdy Uczestnik 

nie przesłał w wymaganym terminie czytelnej kopii Dowodu Zakupu, nie uprawniają 

do otrzymania Nagrody. 

 

§ 3. Nagrody 

 

1. Ustalanie wartości nagrody 

1.1. W ramach Akcji za zakup Produktów Promocyjnych przysługuje Uczestnikowi 

nagroda w postaci kwoty pieniężnej, z zastrzeżeniem punktów Regulaminu poniżej. 

Wysokość Nagrody zależna jest od rodzaju zakupionych Produktów oraz ich ilości. 

1.2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zakup Produktów Promocyjnych w ilościach 

i grubościach umożliwiających izolację poddasza w dwóch warstwach, zgodnie 

z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.  

1.3. Podstawą wyliczenia wartości Nagrody jest ilość m3 zakupionych Produktów 

wg poniższej tabeli. Minimalna ilość zakupionych Produktów uprawniająca 

do otrzymania Nagrody wynosi 25 m3.  
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  ilość zakupionych Produktów (w m3) 

Produkt 25 - 37,4 m3 37,5 - 44,9 m3 45 - 52,4 m3 52,5 - 59,9 m3 >=60 m3 

URSA GOLD 35, PREMIUM 35 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 

URSA AMBER 33, ULTRA 33, HOME 
33, PROFESJONALNA 34, PUREONE 34 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł 

URSA PLATINUM 32, PUREONE 31 300 zł 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł 

 

1.4. W przypadku zakupu łączącego dwa lub więcej typów Produktów Promocyjnych 

(np. URSA AMBER 33 + URSA GOLD 35, URSA AMBER 33 + URSA PLATINUM 32) wartość 

Nagrody ustala się jak dla produktu przeważającego pod względem wartościowym.  

1.5. Uczestnik może w ramach Promocji otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę 

(bez względu na wartość pojedynczej nagrody). Kolejne zgłoszenia od tego samego 

Uczestnika nie będą brane pod uwagę. 

 

2. Pula nagród i kolejność przyznawania   

2.1. Nagrody przyznawane są Uczestnikom według kolejności przesłania prawidłowych 

i pełnych zgłoszeń udziału w Promocji, zawierających dane osobowe z Formularza 

oraz kopię Dowodu Zakupu. O przyznaniu Nagrody Organizator powiadomi Uczestnika 

wiadomością e-mail, wzywając jednocześnie Uczestnika do wskazania numeru rachunku 

w banku lub SKOK-u będącego rachunkiem Uczestnika w terminie 7 od otrzymania 

wiadomości. Uchybienie terminowi przez Uczestnika powoduje utratę prawa 

do Nagrody. 

2.2. Nagroda przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem, że pula nagród w Promocji, 

która jest ograniczona i wynosi 500 nagród, nie uległa wyczerpaniu.  

2.3. W przypadku wyczerpania się puli nagród w Promocji nagroda nie jest 

przyznawana. Wówczas Organizator zamieści stosowną informację na Stronie 

Internetowej Promocji, Formularz zostanie zamknięty, a kolejne zgłoszenia nie będą 

przyjmowane. 

 

 

3. Wypłata Nagród 

3.1. Nagrody są wypłacane w terminie 30 dni (trzydziestu) od otrzymania  przez 

Organizatora informacji o numerze rachunku w banku lub SKOK-u Uczestnika. Nagroda 

jest wypłacana Uczestnikowi przelewem na numer jego rachunku w banku lub SKOK-u 

wskazany przez Uczestnika. Nagroda nie jest wydawana w innej formie niż przelewem 

na rachunek Uczestnika. 

3.2. Organizator nie pokrywa kosztów przelewu nagrody w Promocji, jeżeli takie koszty 

są pobierane przez bank lub SKOK prowadzący rachunek Uczestnika (dotyczyć to może 

w szczególności przelewów zagranicznych). W takim wypadku koszty te obciążają 

Uczestnika. 

3.3. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią. 

3.4. W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora oraz bank lub SKOK 

należytej staranności, zachodzi niemożność wydania nagrody Uczestnikowi 

lub niemożność odebrania nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika, takich jak w szczególności podanie przez Uczestnika błędnych, 
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niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych lub dotyczących numeru 

rachunku, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

3.5. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość 

nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa 

wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł. Zwolnienie od podatku nie dotyczy 

nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 

działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Ochrona danych osobowych 

1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest URSA Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych 

osobowych są przedstawione na stronie www.ursa.pl. Kontakt w sprawie ochrony 

danych osobowych możliwy jest pod adresem privacy@ursa.com  

1.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej, 

w szczególności zapewnienia komunikacji, możliwości dostarczenia nagród, 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz do przedawnienia roszczeń związanych 

z Akcją promocyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

1.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest warunkiem uczestnictwa 

w Promocji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa 

w Promocji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania 

Promocji oraz przez okres konieczny do udokumentowania prawidłowości rozliczenia 

Promocji przed organami skarbowymi. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, dane będą dalej 

przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody, niezależnie od czasu trwania 

konkursu, gdzie zgodę uczestnik może wycofać kontaktując się na adres 

privacy@ursa.com  

1.4. Organizator w celu realizacji Akcji może przekazać dane osobowe Uczestników 

podmiotom zewnętrznym współpracującym przy organizacji Akcji, w szczególności 

agencji obsługującej promocję oraz dostawcy platformy do zbierania danych 

w Formularzu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obsługi Akcji. 

Przekazane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres 

zamieszkania. Organizator może również udostępnić dane osobowe podmiotom 

upoważnionym do tego celu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności organom kontroli skarbowej.  

1.5. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawa te mogą być dochodzone od Organizatora np. poprzez kontakt mailowy na adres 

privacy@ursa.com. 

1.6. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych.  

 

 

http://www.ursa.pl/
mailto:privacy@ursa.com
mailto:privacy@ursa.com
mailto:privacy@ursa.com
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2. Reklamacje 

2.1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie, w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od daty zakończenia Akcji. Reklamacje zgłoszone po upływie wymienionego 

terminu lub niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane. Reklamacja 

powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem nazwy 

Akcji. 

2.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, 

oraz adres korespondencyjny zgodne z danymi Uczestnika podanymi w Formularzu, 

jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

2.3. O rozpatrzeniu reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 

14 dni. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji roszczenia mogą być dochodzone 

przed sądem powszechnym. 

 

3. Postanowienia końcowe 

3.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału 

w Akcji. 

3.2. URSA Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. 

3.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.ursa.pl. 

3.4. Strona Internetowa Promocji mieści się pod adresem: https://ursa.pl/kasa-wraca 

3.5. Formularz Rejestracyjny mieści się pod adresem: https://media.ursa.pl/kasa-wraca 

 

 

Dąbrowa Górnicza, 7 czerwca 2021 r. 

 

 

 

W imieniu Organizatora, 

Mirosław Gawryluk, Dyrektor Generalny URSA Polska 

Wojciech Skorek, Dyrektor Finansowy – Prokurent URSA Polska 

 

http://www.ursa.pl/
https://ursa.pl/kasa-wraca
https://media.ursa.pl/kasa-wraca

