
 
Regulamin akcji promocyjnej „ PREORDER Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. 

Dookoła świata: Hiszpania, Olé! Z OSOBISTĄ DEDYKACJĄ AUTORKI ORAZ 

PRZYPINKĄ w okresie od 2.03.2023 do 19.03.2022” 

w „Oficjalnym Sklepie Emi i Tajnego Klubu Superdziewczyn” 

 

Niniejszy regulamin zatytułowany „Regulamin akcji promocyjnej „ PREORDER Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. 

Dookoła świata: Hiszpania, Olé! Z OSOBISTĄ DEDYKACJĄ AUTORKI ORAZ PRZYPINKĄ” („Regulamin 

Promocji”) określa zasady i warunki akcji promocyjnej pod nazwą: „PREORDER Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Dookoła 

świata: Hiszpania, Olé! Z OSOBISTĄ DEDYKACJĄ AUTORKI ORAZ PRZYPINKĄ” obejmującej ograniczoną czasowo 

opcję zakupu wskazanej książki w opcji KUP Z DEDYKACJĄ („Promocja”), realizowanej przez Organizatora w sklepie 

internetowym prowadzonym przez niego pod adresem: www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl („Sklep internetowy”). 

Ilekroć w Regulaminie Promocji jest użyte pojęcie pisane z wielkiej litery, należy je rozumieć zgodnie z definicją zawartą w 

„Regulaminie Oficjalnego Sklepu Emi i Tajnego Klubu Superdziewczyn” dostępnego pod adresem: 

www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl/regulaminy („Regulaminy Sklepu internetowego”), chyba że zostało ono inaczej 

zdefiniowane postanowieniami Regulaminu Promocji. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby dla wybranych Produktów będących książkami autorstwa Agnieszki Mielech z serii 

„Emi i Tajny Klubsuperdziewczyn”, ich specjalnych wydań, czy też limitowanych edycji, wprowadzić opcję zakupu takiej 

książki z dedykacją autorki. Informacja o takiej możliwości będzie zawarta w opisie danego Produktu zawartym w Serwisie, 

bądź w formularzu elektronicznym Zamówienia, który będzie generowany po dodaniu wybranych Produktów, dla których 

będzie dostępna powyższa opcja dedykacji, do wirtualnego koszyka udostępnionego w ramach Serwisu. Sprzedawca zastrzega, 

że powyższa opcja dedykacji autorki może być udostępniona w połączeniu z warunkami promocji na zasadach określonych w 

odrębnym regulaminie promocji, a także może być ograniczona czasowo.   

f 

1.  Organizator Promocji. 

1.1.  Organizatorem Promocji jest Sprzedawca (w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego), czyli Pani Agnieszka 

Mielech wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: Chasing Rainbow Agnieszka Mielech, wpisana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), adres do doręczeń: 

ul. Żaryna 5/85 02-593  Warszawa, NIP: 5221624523 REGON: 146877193, e-mail: 

agnieszka.mielech@chasingrainbow.pl („Organizator”). 

 

2.  Zasady Promocji. 

2.1. Miejscem prowadzenia Promocji przez Organizatora jest wyłącznie Sklep internetowy.  

2.2. Uczestnikiem Promocji może być Klient Sklepu internetowego (zgodnie z definicją w Regulaminie Sklepu 

internetowego), a mianowicie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu 

internetowego zawiera Umowę Sprzedaży (zgodnie z definicją w Regulaminie Sklepu internetowego) z Organizatorem 

oraz która akceptuje Regulamin Promocji („Uczestnik Promocji” lub „Uczestnik”). 

2.3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 

Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2.4. W ramach Promocji Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji określonym w pkt. 3.1 Regulaminu Promocji, 

dokona zakupu KSIĄŻKI autorstwa Agnieszki Mielech pt „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Dookoła świata: 

Hiszpania, Olé! Jest uprawniony do: 

2.4.1. Zamówienia IMIENNEJ DEDYKACJI poprzez zakup w OPCJI „KUP Z DEDYKACJĄ” oraz wypełnienie 

formularza DEDYKACJI poprzez wpisanie imienia Fanki oraz sugestii dedykacji, brak tego wpisu będzie 

uznany za brak zamówienia DEDYKACJI 

2.4.2. Otrzymania przypinki Emi i Tajnego Klubu Superdziewczyn, wzór przypinki jest opublikowany na stronie sklepu 

w karcie produktu, ostateczny wzór może różnić się od opublikowanego, przypinki dostępne są do wyczerpania 

zapasów  

2.5. Promocja wskazana w pkt. 2.4 i 2.5 Regulaminu Promocji jest niezależna od innych akcji rabatowych Organizatora, 

czy też innymi upustów, rabatów, obniżek, akcji promocyjnych, wyprzedaży, kuponów i kart rabatowych czy 

szczególnych ofert cenowych lub produktów obowiązujących w Sklepie internetowym lub u Organizatora. Oznacza to, 

że we wskazanym okresie w ramach każdego zamówienia można wybrać opcję zakupu książki z dedykacją autorki, 

jednak warunki innych promocji są określone w odrębnych regulaminach promocji. Zwyczajowo każda promocja 

organizowana przez Organizatora jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. 

http://www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl/
http://www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl/regulaminy
mailto:agnieszka.mielech@chasingrainbow.pl


2.6. Informacja o możliwości ZAKUPU KSIĄŻKI Z DEDYKACJĄ jest zawarta w opisie KSIĄŻKI w Serwisie i 

formularzu elektronicznym Zamówienia, który będzie generowany po dodaniu wybranej KSIĄŻKI do wirtualnego 

koszyka udostępnionego w ramach Serwisu. 

2.7. Opcja zakupu z dedykacją nie jest możliwa w przypadku zakupów hurtowych oraz cyfrowych. 

2.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, aby raz udostępnioną opcję dedykacji autorki cofnąć w dowolnym momencie, w 

szczególności w razie czasowej niedostępności lub niedyspozycji autorki.  

2.9. Sprzedawca nie gwarantuje przy wyborze powyższej opcji określonej treści dedykacji, zgodnie z oczekiwaniami lub 

opisem Klienta składającego Zamówienie, choć będzie się starał takie oczekiwania w miarę możliwości uwzględniać. 

W tym celu Sprzedawca udostępnił Klientowi formularz, w którym należy wprowadzić odpowiednie dane zgodnie z 

informacją tam zawartą. 

2.10. Przy wyborze opcji Zakupu z Dedykacją czas realizacji Zamówienia ulega odpowiedniemu wydłużeniu, NIE WIĄŻE 

SIĘ TO  Z dodatkowymi kosztami. 

2.11. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku, w terminie do 3 Dni Roboczych. Zamówienia złożone 

w piątek, soboty, niedziele oraz święta, będą wysyłane najwcześniej następnego Dnia Roboczego.  

2.12. Zakup książki Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Dookoła świata: Hiszpania, Olé! w opcji preorder oznacza, że 

zamówienia będą realizowane na premierę książki, która ustalona jest na 22.03.2023, ale nie wcześniej niż od 

20.03.2023 i zgodnie z polityką wysyłkową serwisu. 

2.13. Warunkiem skorzystania z Promocji przez Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem Promocji oraz Regulaminem 

Sklepu internetowego oraz ich akceptacja w czasie składania w Sklepie internetowym Zamówienia (zgodnie z definicją 

w Regulaminie Sklepu internetowego) związanego z promocją. 

2.14. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny, poza uiszczeniem ceny Produktów oraz kosztów dostawy, kosztów 

związanych z formą płatności lub innych wskazanych w Regulaminie Sklepu internetowego. 

2.15. Uczestnik Promocji jest uprawniony, aby brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania 

wskazanym w pkt. 3.1 Regulaminu Promocji o ile spełni warunki promocji. 

2.16. Pozostałe zasady dokonania zakupu Produktów promocyjnych, złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, 

dokonania zapłaty, realizacji wysyłki itp., a także zasady pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, są 

zawarte w Regulaminie Sklepu internetowego. 

3.  Okres trwania Promocji. 

3.1. Promocja obowiązuje  od dnia 2.03.2023 roku do dnia 19.03.2022 roku godzina 20:00:00. 

3.2. Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć obowiązywanie Promocji, jak również przedłużyć jej obowiązywanie, 

z ważnych przyczyn, poprzez umieszczenie informacji na stronach www Sklepu internetowego. 

5.  Reklamacja odnośnie zasad Promocji. 

5.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia 

zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora (CHAISING RAINBOW AGNIESZKA MIELECH, 

ul. Żaryna 5/85, 02-593 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej: sklep@tajnyklubsuperdziewczyn.pl. 

Organizator zaleca umieszczenie na przesyłce pocztowej lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”, 

jednakże nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. 

5.2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 (czternastu) dni, od chwili jej otrzymania. 

Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie, na adres podany w reklamacji, bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, według wyboru Uczestnika. 

6.  Postanowienia końcowe. 

6.1. Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Informacja o Promocji zawarta w 

Internecie i materiałach reklamowo-promocyjnych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. 

6.2. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronach www Sklepu internetowego.  

6.3. W uzasadnionych przypadkach oraz z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

Promocji, w tym do zmiany terminu obowiązywania Promocji, bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników 

przed dniem dokonania zmiany. 

6.4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Promocji znajdują się w 

Regulaminie Sklepu internetowego oraz w Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem: 

www.sklep.tajnyklubsuperdziewczyn.pl/politykaprywatności). 

6.5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie Promocji będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

6.6. Postanowienia Regulaminu Promocji nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub 

gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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