
Pravidla charitativní akce "Pomoc ukrajinským domácím mazlíčkům"
pořádá "ZooArt Marek Postrzech"

ve spolupráci s Nadací Sarigato v obchodě Krteckem.cz 

§ 1
Organizátor a partner akce

1. Organizátorem akce je společnost "ZooArt Marek Postrzech" se sídlem v Dęblinu, Wiślana 
28A, NIP: 9181757897 (v těchto pravidlech jako: "Organizátor").

2. Partnerem akce je: Nadace Sarigato, ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, KRS: 000445475, 
Regon: 122752932

 § 2
Účel charitativní akce

1. Cílem  charitativní  akce  je  poskytnout  finanční  a  materiální  podporu  zvířatům  postiženým
válečným stavem na Ukrajině.

§ 3
Obecná ustanovení

1. Tato pravidla definují podmínky akce.
2. Podporující  osoba  se  do  kampaně  zapojí  zakoupením  jakýchkoli  produktů  v  obchodě

pořadatele způsobem uvedeným v § 5 a souhlasí s podmínkami těchto pravidel.
3. Pojmy používanými v tomto řádu se rozumí:

a. Doba trvání kampaně - doba uvedená v § 4.1.
b. Akce -  charitativní  akce pořádaná ZooArt  Marek Postrzech ve spolupráci  s Nadací

Sarigato v obchodě Krteckem.cz, jejíž cíl je popsán v § 2.
c. Podporující osoba - každá osoba, která se rozhodne účastnit se Akce a nakupovat v

obchodě Krteckem.cz v době trvání Akce, jak je popsáno v § 5.
d. Organizátor - subjekt uvedený v § 1 odst. 1.
e. Partner - subjekt uvedený v § 1 odst. 2.
f. Obchod - Krteckem.cz online shop
g. Předpisy - tyto předpisy;

§ 4
Doba trvání akce

1. Možnost zapojit se do akce pro podporovatele začíná dne 2. 3. 2022 a trvá do 30. 4. 2022 s
možností prodloužení.

2. Kampaň může být zkrácena nebo zrušena zejména v případě zásahu vyšší moci nebo jiné
události, kterou pořadatel nemůže ovlivnit. O zkrácení, zrušení nebo prodloužení akce bude
pořadatel  neprodleně  informovat  prostřednictvím  oznámení  na  webových  stránkách
Krteckem.cz

§ 5
Pravidla pro provádění kampaně

1. Akce  se  mohou  zúčastnit  všichni  podporovatelé,  kteří  zakoupí  produkty  v  obchodě
Krteckem.cz  a  jako  způsob  doručení  zvolí  možnost  "Pomoc  štěňatům  na  Ukrajině"  nebo
zakoupí produkty označené jako "Cihla na pomoc zvířatům na Ukrajině".



2. Podporovatelé,  kteří  si  objednají  zboží  v  obchodě  Krteckem.cz  a  zvolí  způsob  doručení
"Pomozte zvířatům na Ukrajině", věnují celou svou objednávku na akci.

3. Organizátor akce je povinen převést příjem z prodeje výrobků s volbou "Pomozte ukrajinským
domácím mazlíčkům" na nákup zboží v podobě krmiva a doplňků pro domácí mazlíčky, které
poslouží k naplnění cíle akce.

4. Zboží a finanční prostředky vybrané během kampaně budou organizátorem a partnerem akce
věnovány zvířatům postiženým válkou na Ukrajině.

5. Akční  partner  je  povinen  rozdělit  zboží  a  finanční  prostředky  získané  během kampaně  v
souladu se svými zákonnými obchodními cíli ve prospěch zvířat postižených válečným stavem
na Ukrajině.

6. V případě, že objednávka nemůže být vyřízena z důvodu nedostatku zboží na skladě nebo
jiné nahodilé situace, vyhrazuje si pořadatel právo darovat kampani rovnocenné zboží stejné
nebo vyšší hodnoty.

7. V případě, že Podporující osoba zakoupí zboží, které je v hrubém rozporu s realizací Účelu
akce,  vyhrazuje  si  Organizátor  právo  převést  na  Účely  akce  náhradní  zboží  v  hodnotě
odpovídající objednanému zboží nebo ve vyšší hodnotě.

8. Organizátor  neodpovídá  za  nemožnost  předání  daru  Podporující  osobě  z  důvodů,  které
Organizátor nemůže ovlivnit. Pokud je taková překážka trvalá nebo leží na straně Partnera a
je možné poskytnout dar jinému subjektu, jehož statutární cíle jsou podobné cíli definovanému
v § 2, může Organizátor poskytnout dar tomuto subjektu.

§ 6
Závěrečná ustanovení

1. Pravidla akce jsou k dispozici na webových stránkách Krteckem.cz po celou dobu trvání akce,
s výhradou situací, kdy dojde k výpadku těchto webových stránek.

2. Veškeré informace o akci  obsažené v propagačních a reklamních materiálech mají  pouze
pomocný charakter,  zatímco pravidla organizace a účasti  v kampani se řídí a posuzují  na
základě ustanovení těchto pravidel.

3. Pořadatel  si  vyhrazuje právo na změnu Pravidel,  pokud tím nebudou nepříznivě ovlivněny
podmínky Akce ve vztahu k Partnerovi a Příznivcům. Změny vstupují v platnost, jakmile jsou
zveřejněny na webových stránkách Krteckem.cz.

4. Všechny záležitosti týkající se akce a pravidel se řídí polským právem.
5. Kontakt  na  organizátora  v  souvislosti  s  realizací  akce  je  možný  na  následující  e-mailové

adrese: info@krteckem.cz
6. Pravidla nabývají účinnosti zveřejněním na webových stránkách Krteckem.cz.


