
 

 

 

I ORGANIZATOR AKCJA PLAŻA 2021 

1. Organizatorem AKCJA PLAŻA 2021 jest Solartime sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 

106 B, NIP 517 028 77 47. 

 

2. AKCJA PLAŻA 2021, organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie 
www Organizatora Akcji (www.solartime.pl). 

 
3. Organizator oświadcza, że AKCJA PLAŻA 2021 nie jest grą losową, grą fantową, zakładem 

wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 tj.). 
 

4. Z udziału AKCJA PLAŻA 2021 wykluczeni są pracownicy oraz współpracownicy Solartime sp. z 
o.o. i ich krewni. 
 

5. Administratorem danych osobowych uczestników AKCJA PLAŻA 2021 jest Organizator. Dane 
osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane w celu realizacji 
AKCJI PLAŻY 2021. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnikom skorzystanie z Vouchera. 

 
6. Akceptując regulamin AKCJA PLAŻA 2021, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty 
elektronicznej, na podany adres e-mail oraz na kontakt telefoniczny na podany numer 
telefonu. 

 
 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJA PLAŻA 2021 
 

1. Uczestnikiem AKCJA PLAŻA 2021, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych 
w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu. 
 

2. W AKCJI PLAŻA 2021 może wziąć udział Uczestnik, który za pośrednictwem strony www 
Organizatora (www.solartime.pl) w dniach 9-15.08.2021 poda swoje dane kontaktowe i 
prześle wypełniony formularz, w celu umówienia się na spotkanie z doradcą; 
 

3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. W Akcji nie mogą 
również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich 
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.solartime.pl/


 

 

 
 
III ZASADY AKCJA PLAŻA 2021 
 

1. Przedmiotem AKCJI PLAŻA 2021 jest otrzymanie VOUCHERA PREZENTOWEGO w formie zniżki 
o wysokości 200 zł na instalację fotowoltaiczną wykonaną przez firmę Solartime. 
 

2. AKCJA PLAŻA 2021 trwa od 09.08.2021 r. do 15.08.2021 r. do końca dnia i jest opublikowany 
w formie podstrony na stronie Internetowej Organizatora Akcji (www.solartime.pl). 

 
 

3. Każdy uczestnik AKCJA PLAŻA 2021, może do końca 2021 roku skorzystać z Vouchera 
prezentowego o wartości 200 zł na instalację fotowoltaiczną wykonaną przez Organizatora. 
 

4. Każdy uczestnik, może wykorzystać tylko jedną zniżkę, Vouchery nie łączą się. 
 

5. Na jedną umowę wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej, przypada tylko jeden 
Voucher otrzymany w ramach AKCJI PLAŻA 2021. 

 
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad AKCJA PLAŻA 2021, postanowień jego Regulaminu i 

interpretacji rozstrzyga Organizator. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia AKCJI PLAŻA 2021.  


