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R e g u l a m i n  p r o m o c j i  „ W y b i e r z  s w o j ą  

n a g r o d ę  z  R e h y d r a t e m  C ”  
 
1. Organizatorem Promocji jest firma Biowet Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. H. Arciucha 2, 

24-100 Puławy, tel. 81 888-91-45, 81 888-91-00 (zwana dalej Organizatorem). 
2. Organizator może korzystać przy prowadzeniu i realizacji Promocji z usług innych podmiotów 

i podwykonawców, których obowiązki i zakres prac precyzyjnie określi stosownymi umowami 
i porozumieniami. 

3. Promocja skierowana jest do prowadzących działalność gospodarczą lecznic weterynaryjnych (zwanych 
dalej Uczestnikiem Promocji), które zakupią nowy produkt elektrolitowy Rehydrat C objęty promocją, 
w okresie trwania akcji promocyjnej w hurtowniach weterynaryjnych na terenie Polski. 

4. Celem promocji jest podwyższenie znajomości tego produktu wśród Uczestników Promocji. Możliwość 
otrzymania książki weterynaryjnej, będzie zachęcać Uczestników do składania zamówień. Dzięki czemu 
promowany produkt będzie chętniej wykorzystywany przez Uczestników w stanach zagrożenia 
odwodnieniem głównie u cieląt, jak również u jagniąt, koźląt i źrebiąt.  

5. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup Rehydratu C o wymaganej wartości w okresie od 1 września  
do 23 grudnia 2019 r. i opłaconych do dnia wysłania KARTY ZGŁOSZENIA do Organizatora. 

6. Promocją objęty jest produkt firmy Biowet Puławy Sp z o.o. – Rehydrat C – produkt uzupełniający 
elektrolity u cieląt, jagniąt, koźląt i źrebiąt, do stosowania w stanach zagrożenia odwodnieniem. 

7. Propozycje tytułów książek weterynaryjnych oraz innych nagród, które Uczestnik może wybrać, zostały 
określone w KARCIE ZGŁOSZENIA i obejmują: 

Grupa  1 
Nagrody do wyboru (1 nagroda)  za zakup promowanych produktów o wartości minimum 700 do 900 zł 
netto. 

 Bluza polarowa 

 Kalosze piankowe Lemingo 
Grupa 2 
Nagrody do wyboru (1 nagroda lub książka) za zakup promowanych produktów o wartości powyżej 900 
zł netto. 

 Chodaki medyczne Crocs (niebieskie lub granatowe) 
Książki: 
 ,,CHOROBY ŚWIŃ” P.G.G. Jackson, P.D. Cockcroft 
 ,,DIAGNOSTYKA KLINICZNA ZWIERZAT’’ W. Baumgartner 
 ,,POŁOŻNICTWO WETERYNARYJNE” P.G.G. Jackson 
 Saunders Handbook ,,LEKI W WETERYNARII, MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA” M.G. Papich 
 Inna książka weterynaryjna, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem  

Uczestnik może brać udział w promocji wielokrotnie po każdorazowym spełnieniu wartości zakupu 
promowanego produktu, w okresie trwania promocji.  

8. Uczestnik może dokonać zamówienia produktu Rehydrat C na załączonym FORMULARZU 
ZAMÓWIENIA lub w inny preferowany przez niego sposób. 

9. Dowody zakupu produktu objętego promocją winny być zbierane przez okres trwania promocji  
i mogą być sumowane. 

10. W celu otrzymania wybranej nagrody lub pozycji książkowej, Uczestnik po spełnieniu warunków 
Promocji przesyła do Organizatora: 

–  wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA ze wskazaniem wybranej nagrody / tytułu książki weterynaryjnej, 
zgodny z wartością zakupu promowanych produktów (pkt. 7), 
– kopie dowodów potwierdzających nabycie produktu objętego Promocją. 
Lub w przypadku wysyłki promowanego produktu z siedziby Organizatora 
– FORMULARZ ZAMÓWIENIA na promowany produkt, drogą elektroniczną na e-mail: handel@biowet.pl, 
pocztą lub kontaktując się z przedstawicielem (dane przedstawicieli dostępne na www.biowet.pl), 

mailto:handel@biowet.pl
http://www.biowet.pl/


Strona 2 z 2 

 

–  wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA ze wskazaniem wybranego tytułu książki weterynaryjnej, zgodny z 
wartością zakupu promowanych produktów. 

11. Wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA oraz kserokopie dokumentów potwierdzających zakup 
promowanego produktu należy przesłać do Organizatora: 

 Biowet Puławy Sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy 
Lub drogą elektroniczną: 

 reklama@biowet.pl lub marketing@biowet.pl 
12. Uczestnik ma możliwość otrzymania innej książki weterynaryjnej, nie wymienionej w tym 

Regulaminie po indywidualnym uzgodnieniu tego z Organizatorem. 
13. Uczestnik promocji może przesyłać KARTĘ ZGŁOSZENIA z informacją o wybranym tytule książki 

weterynaryjnej, przez cały okres trwania Promocji, nie później jednak niż do 31  stycznia 2020 r. 
14. Raz przysłana KARTA ZGŁOSZENIA z wybraną nagrodą / tytułem książki nie może być zmieniana 

lub odwoływana. 
15. W sytuacji, kiedy nagroda /  książka wybrana przez Uczestnika będzie niedostępna z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zaoferuje Uczestnikowi możliwość 
otrzymania innej nagrody / książki weterynaryjnej o tej samej lub zbliżonej wartości, po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego z Uczestnikiem. 

16. Nagrody można otrzymać w okresie trwania promocji oraz miesiąc od daty zakończenia promocji 
(liczy się udokumentowana data wysyłki dokumentów potwierdzających zakup wymaganych 
produktów). 

17. Nagroda  zostanie dostarczona Uczestnikowi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
dokumentów potwierdzających zakup wymaganej ilości produktu objętego promocją (np. ksero 
faktur Uczestnika na zakup ww. produktów), przesyłką pocztową, kurierską, za pośrednictwem 
wskazanej hurtowni lub osobiście przez przedstawiciela Biowet Puławy Sp. z o.o. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zgłoszenia, gdy nie jest możliwe jej 
doręczenie pod adres Uczestnika wskazany w zgłoszeniu. 

19. Jeżeli opakowanie przesyłki dostarczonej nagrody jest uszkodzone,  Uczestnik jest zobowiązany 
sprawdzić przy osobie dostarczającej czy nagroda nie jest uszkodzona. 

20. Wszystkie roszczenia lub reklamacje rozstrzygane będą tylko po otrzymaniu przez Organizatora 
pisemnego zgłoszenia od Uczestnika Promocji wraz z pełną dokumentacją roszczenia. 

21. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie biowet.pl. 
Regulamin dostępny na http://biowet.pl/dla-lekarza-wybierz-swoja-nagrode/ 

22. Zakup preparatu Rehydrat C w niniejszej promocji nie podlega sumowaniu z innymi akcjami 
promocyjnymi. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Promocji z ważnych przyczyn, o czym poinformuje 
na stronie biowet.pl 

24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r. 
 
 
Załączniki: 

1. Karta Zgłoszenia 
2. Formularz Zamówienia  

 
Puławy dn. 14.08.2019 r. 
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