
REGULAMIN PROMOCJI „F.army Team” 

§ 1. [Promocja] 
1. Promocja „F.army Team” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez CORPUS MIND 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gostyniu przy ul. Bernarda 
Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, REGON: 389724009, NIP: 6961899192, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 
0000917515 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Organizatora 
serwisie internetowym dostępnym pod adresem: h_ps://corpusfarmy.pl (dalej jako: Sklep).  
2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin 
Promocji), przy czym do wszelkich kwesbi w nim nieuregulowanych, a w szczególności 
dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: h_ps://corpusfarmy.pl/
regulamin/ (dalej jako: Regulamin Sklepu).  
3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w 
Sklepie zakupu produktów objętych Promocją, wskazanych w § 2 Regulaminu Promocji, 
którzy utworzą grupę, składającą się z co najmniej 20 (dwudziestu) osób (dalej jako: Grupa 
Kupujących).  

§ 2. [Produkty objęte Promocją] 
Promocją objęte są następujące produkty (dalej jako: Produkty) oferowane Kupującym do 
sprzedaży: 1) książka pt.: „Mind.Book” (dalej jako: Książka), 2) subskrypcja dostępu do 
Plaformy F.ARMY w edycji trwającej do dnia 31 sierpnia 2023 r. (dalej jako: Subskrypcja), 3) 
zestaw obejmujący książkę pt.: „Mind.Book” oraz subskrypcję dostępu do Plaformy F.ARMY 
w edycji trwającej do dnia 31 sierpnia 2023 r. (dalej jako: Zestaw).  

§ 3. [Czas trwania Promocji] 
Promocja trwa od dnia 10.11.2020 r. do odwołania lub do dnia wyczerpania się zapasów 
Produktów objętych Promocją.  

§ 4. [Zasady Promocji] 
1. Każdy z Kupujących, należący do Grupy Kupujących, który –w okresie ważności Kodu 
zniżkowego – dokona za pośrednictwem Sklepu zakupu jednego dowolnego Produktu 
objętego Promocją, otrzyma rabat w wysokości 20% (dwadzieścia procent) od ceny „F.army 
Team” Produktu podanej w Sklepie, przy czym warunkiem udzielenia rabatu będzie realizacja 
zakupu przez co najmniej 20 (dwudziestu) Kupujących wchodzących w skład Grupy 
Kupujących. W przypadku gdyby Grupa Kupujących liczyła ponad 20 (dwadzieścia) osób, 
zniżka nie ulega podwyższeniu.  
2. W przypadku zamiaru skorzystania przez Grupę Kupujących z Promocji, jeden z Kupujących 
prześle zapytanie na adres e-mail kontakt@corpusmind.pl, podając adresy e-mail wszystkich 
Kupujących wchodzących w skład Grupy Kupujących. W odpowiedzi na przesłane zapytanie, 
Organizator prześle na każdy z podanych adresów e-mail kod zniżkowy (dalej jako: Kod 
zniżkowy) uprawniający Kupujących należących do Grupy Kupujących do skorzystania z 
Promocji. Kod zniżkowy jest ważny przez 7 (siedem) dni od dnia jego wygenerowania.  
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3. Aby skorzystać z Promocji, każdy Kupujący wchodzący w skład Grupy Kupujących, w 
terminie ważności Kodu zniżkowego, powinien: 1) korzystając ze Sklepu, dodać do koszyka 
jeden dowolny Produkt objęty Promocją, 2) wpisać Kod zniżkowy w polu „Kupon rabatowy” i 
kliknąć „Aktywuj kupon”, 3) zrealizować zakup Produktów za cenę obniżoną w związku ze 
skorzystaniem z Promocji.  
4. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówień złożonych przez Grupę Kupujących w ramach 
Promocji, po spełnieniu warunku wskazanego ust. 1 powyżej. Gdyby warunek skorzystania z 
Promocji, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie został spełniony w okresie ważności Kodu 
zniżkowego: 1) Kupujący dopłaci Sprzedającemu część ceny Produktu stanowiącą 
równowartość udzielonego rabatu i Sprzedający zrealizuje zamówienie, 2) albo Sprzedający 
odrzuci zamówienie złożone z wykorzystaniem Kodu zniżkowego, a w konsekwencji nie 
dojdzie do zwarcia umów sprzedaży Produktów, w związku z czym uiszczona płatność za 
Produkty zostanie niezwłocznie zwrócona.  
5. W przypadku skorzystania przez Kupującego wchodzącego w skład Grupy Kupujących– 
będącą konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej 
na odległość, skutkującego tym, że warunek, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostanie 
spełniony: 1) Kupujący dopłaci Sprzedającemu część ceny Produktu stanowiącą 
równowartość udzielonego rabatu, 2) albo Kupujący: a) jeśli przedmiotem sprzedaży była 
Książka – zwróci Książkę zakupioną w ramach Promocji, a następnie Sprzedający zwróci 
Kupującemu uiszczoną cenę, b) jeśli przedmiotem sprzedaży była Subskrypcja – Sprzedający 
zablokuje wykupioną Subskrypcję, a następnie zwróci Kupującemu uiszczoną cenę, „F.army 
Team” c) jeśli przedmiotem sprzedaży był Zestaw – zwróci Książkę zakupioną w ramach 
Promocji, jak również Sprzedający zablokuje Subskrypcję wykupioną, a następnie zwróci 
Kupującemu uiszczoną cenę.  
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.  

§ 5. [Reklamacje] 
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z 
danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres 
korespondencyjny Organizatora: CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, lub na adres e-mail: kontakt@corpusmind.pl.  
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i 
adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator 
dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. 
Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.  

§ 6. [Postanowienia końcowe] 
1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem www.corpusfarmy.pl/promocje.  
2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce prywatności pod 
adresem: h_ps://corpusfarmy.pl/privacy-policy/.  
3. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny 
Organizatora: CORPUS MIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bernarda 
Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, lub na adres e-mail: kontakt@corpusmind.pl. 
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu 
zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

mailto:kontakt@corpusmind.pl
http://www.corpusfarmy.pl/promocje
https://corpusfarmy.pl/privacy-policy/
mailto:kontakt@corpusmind.pl

