
Regulamin 

Akcja „Rozrabiaki Literaki” 
(Dalej jako „Regulamin”) 

1. Organizatorem akcji „Rozrabiaki Literaki” (dalej jako „Akcja”) jest Kaufland Polska 

Markety Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (50-541), przy al. Armii Krajowej 47, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000879890, NIP: 

8992367273, REGON: 151562471 (dalej jako „Organizator”). 

2. Akcja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wszystkich sklepów sieci 

Kaufland. 

3. Akcja trwa od 08.09.2022 roku do 09.11.2022 roku lub do wyczerpania zapasów 

naklejek.  

4. Akcja polega na wydawaniu na kasach naklejek z postaciami bohaterów Kauflandu 

każdemu dziecku, które towarzyszy klientom w trakcie zakupów oraz każdemu dziecku, 

które samodzielnie robi zakupy (bez opieki).  

5. Naklejki wydawane są bez względu na wartość paragonu. 

6. Naklejki z postaciami są wydawane przez kasjera losowo.  

7. Podczas zakupów każde dziecko otrzymuje tylko jedną naklejkę. 

8. Naklejki za zakupy kasowane przez klientów przy kasach samoobsługowych wydawane 

są przez asystenta kas samoobsługowych.  

9. Naklejki są wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient 

nie może ubiegać się o wydanie naklejek w późniejszym terminie (np. podczas następnych 

zakupów). 

10. Klient nie może ubiegać się o wydanie naklejki dla dziecka, które nie jest obecne razem z 

nim w trakcie zakupów.  

11. Dodatkowe materiały do pobrania znajdują się na stronie www.kaufland.pl/rozrabiaki. 

Dostęp do materiałów można uzyskać również poprzez zeskanowanie kodu QR 

znajdującego się na odwrocie naklejki.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji 

z ważnej przyczyny technicznej lub prawnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte 

przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i 

respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą 

obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie akcji, jednak 

http://www.kaufland.pl/rozrabiaki


nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w 

sklepach sieci Kaufland i na stronie internetowej www.kaufland.pl  

http://www.kaufland.pl/

