
REGULAMIN AKCJI RAZEM DLA UKRAINY 

z dnia 02.03.2022 r. 

 

§1 

Postanowienia ogólne i definicje 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji RAZEM DLA UKRAINY („Akcja”). 

2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają: 

a. Delikarta - wykonana z tworzywa sztucznego lub wirtualna karta zawierająca 

indywidualny numer. Karta nie jest kartą imienną. Wydawana jest w dwóch 

egzemplarzach – w formie karty oraz w formie breloka do kluczy. Wirtualna 

karta dostępna jest na koncie w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum oraz na 

stronie internetowej pod adresem https//www.delikarta.pl lub innym aktualnym 

adresem, do którego strona internetowa https://www.delikarta.pl przekieruje 

odwiedzającego tę stronę. 

b. Fundacja – Fundacja Grupy Eurocash, z siedzibą w Komornikach przy ul. 

Wiśniowej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS: 0000478925, NIP: 7773235766, REGON: 302556040; 

c. Organizator - EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach 

przy ul. Wiśniowej 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000259846, NIP 7772910817, 

REGON: 300333695, kapitał zakładowy 3.800.000,00 PLN; 

d. Sklep - znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sklep zrzeszony 

w sieci Delikatesy Centrum. Wykaz sklepów należących do sieci Delikatesy 

Centrum dostępny jest na stronie internetowej www.delikatesy.pl/sklepy. 

 

§ 2 

Zasady Akcji 

1. Za każdy zakup dokonany przy użyciu Delikarty w Sklepie w okresie trwania Akcji, 

Organizator przekaże na rzecz Fundacji 10 gr, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Maksymalna kwota, jaką Organizator przekaże Fundacji to 250.000 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 3 

Czas trwania Akcji 

1. Akcja obejmuje zakupy dokonane w Sklepach w okresie od dnia 03.03.2022 r. do dnia 

09.03.2022 r. 

2. Darowizna na rzecz Fundacji zostanie przekazana w terminie do 5 dni roboczych od 

dnia zakończenia Akcji.  

3. Informacja o kwocie darowizny na rzecz Fundacji zostanie zamieszczona przez 

Organizatora na stronie internetowej delikarta.pl/Ukraina. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 



1. Organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu, które obowiązują od dnia ich 

ogłoszenia i nie wpływają na zrealizowane już transakcje w Sklepach, które są objęte 

regulaminem w jego pierwotnej treści. 

2. Jeżeli postanowienia regulaminu okażą się sprzeczne z prawem w części, część ta nie 

obowiązuje, jednakże nie ma ona wpływu na pozostałą część regulaminu, która nadal 

obowiązuje Organizatora.  

3. Informacja o zmianie regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie 

ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej delikarta.pl oraz w aplikacji 

mobilnej Delikatesy Centrum. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie także w 

Sklepach. 

4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.  

 

https://delikarta.pl/

