REGULAMIN
Akcja zbiórkowa „Pomagaj z nami”
Ważny od dnia 18.01.2019r.
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem co miesięcznej zbiórki na rzecz wybranej organizacji pomagającej
bezdomnym zwierzętom jest Xanax – Łukasz Kulak sklep zoologiczny zoozone.pl, z
siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Srebrzyńska 7D ((42) 235 16 66, 790 876 876,
pomoc@zoozone.pl).
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji zbiórkowej, przy czym
organizator zastrzega sobie prawo do możliwości jego zmiany w każdej chwili.
II. Cel akcji
2.1. Celem akcji jest pomoc potrzebującym, bezdomnym zwierzętom, które znajdują się pod
opieką wybranej organizacji.
III.Beneficjenci / Uczestnicy akcji
3.1. Uczestnika akcji zbiórkowej wybierają wyłącznie wyznaczone do tego osoby
zatrudnione w firmie Xanax.
3.2. Uczestnikiem akcji może zostać:
a) zarejestrowana Organizacja/Stowarzyszenie/Fundacja;
b) w innych przypadkach, aniżeli w powyższym zapisie, zastrzegamy sobie prawo do
wydania decyzji odnośnie uczestnictwa w akcji.
IV. Obowiązki uczestników akcji
4.1. Wybrana organizacja musi spełnić następujące kryteria, aby brać udział w akcji:
a) Wykonać grafikę, która posiada następujące stałe elementy:
– logo naszego sklepu,
– wyznaczony przez nas indywidualny kod rabatowy,
– tekst zachęcający do przekazywania rabatu na rzecz Państwa organizacji.
b) Powyższa grafika/baner musi znaleźć się na Facebook'u lub w przypadku braku fanpage'a
na stronie www.
c) Uczestnik akcji musi podlinkować i oznaczyć nasz sklep zoozone.pl w każdym poście
opisującym zbiórkę na Facebook'u lub w przypadku braku fanpage'a na stronie www.
e) Po stronie uczestnika akcji leży promocja zbiórki. Z doświadczenia wiemy, że
zaangażowanie w akcję [np. udostępnianie grafiki na stronie internetowej/Fb] przynosi
wymierne korzyści w postaci wyższej, uzbieranej kwoty.

f) Byłoby nam miło, gdyby uczestnik akcji „lubił” naszą stronę na Facebook'u i zachęcał
swoich fanów na fanpage'u do zapoznania się z działalnością naszego sklepu :)
g) Uczestnik akcji ma 7 dni na spełnienie powyższych warunków, po tym czasie zbiórka
zostaje przerwana, o czym informujemy klientów. Produkty za uzbieraną kwotę zostają
wówczas przekazane do wybranego przez nas schroniska.
h) Po otrzymaniu od nas paczki prosimy o zdjęcie na Facebook'u, w przypadku braku
fanpage'a na stronie www, wraz z krótkim podsumowaniem akcji.
V. Rozliczanie
WAŻNE – na uzbieraną kwotę składa się:
* 200zł od naszego sklepu www.zoozone.pl,
* sklep oddaje również 4% z sumy, z każdego zamówienia, przy którym klient wpisze
indywidualny kod organizacji,
* klient ma możliwość oddania swojego indywidualnego rabatu od 1 do 3%.
5.1. Za uzbieraną kwotę organizacja wybiera produkty z naszej strony internetowej
www.zoozone.pl oznaczone, jako dostępne „od ręki” lub ze statusem oczekiwanie na
dostawę 1, 2 lub 3 dni. Nie można wybierać produktów, które posiadają status „oczekiwanie
na dostawę” lub „produkt niedostępny”.
5.2. Zamówienie jest przez nas realizowane w ramach zebranej kwoty, a także wysyłane
bezpłatnie pod jeden, wskazany przez organizację, adres.
5.3. Z uwagi na sposób realizacji i rozliczanie zamówień, ostateczna kwota podawana jest
po 10. dniu kolejnego miesiąca (np. w przypadku zbiórki w czerwcu – o uzbieranej sumie
informujemy po 10 lipca).
5.4. Od momentu uzyskania mailowej informacji na temat uzbieranej kwoty organizacja w
przeciągu 14 dni wyznacza produkty, które chce otrzymać. Jeśli mamy je samodzielnie
skomponować prosimy o wyznaczenie kategorii (np. karmy dla psów oraz zabawki dla
kotów) według, których będzie kompletowane zamówienie.
VI. Uwagi końcowe
6.1. Uczestnik nie może domagać się uzbieranej kwoty w gotówce – może wyłącznie zamienić ją na
listę produktów.
Przepraszamy Was, jeśli regulamin wyda Wam się dość rygorystyczny. Z uwagi na zaistniałe sytuacje
musimy zabezpieczyć się przed niepożądanymi zdarzeniami. Zależy nam na szczęściu zwierzaczków, chcemy
pomagać, dlatego jest nam bardzo przykro, kiedy organizacje stawiają nam warunki i nie traktują nas, jak
przyjaciół, a tylko sposób na zdobycie produktów. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu pyszczkach
– wspierajmy się – warto!
Wasz sklep zoologiczny zoozone.pl

