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REGULAMIN PROMOCJI 

Mikołajkowej 

 

§ 1. [Promocja] 

 

1. Promocja Mikołajkowa (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez CORPUS MIND 

Jędrzej Skorupka ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń NIP: 6961896727, REGON: 

386594606 (dalej jako: Organizator) w prowadzonym przez Organizatora sklepie 

internetowym dostępnym pod adresem: https://corpusfarmy.pl (dalej jako: Sklep). 

2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin 

Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności 

dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: 

https://corpusfarmy.pl/regulamin/ (dalej jako: Regulamin Sklepu). 

3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Klient lubKlienci) 

zainteresowanych możliwościami i zasadami działania Platformy.  

 

§ 2. [Produkty objęte Promocją] 

 

Promocją objęty jest dostęp do Platformy F.ARMY w edycji trwającej do dnia 19 września 2021r. 

(dalej jako: Platforma). 

 

§ 3. [Czas trwania Promocji] 

 

Promocja trwa od godz. 0:01 w dniu 4 grudnia 2020 r. do godz. 23:59 w dniu 6 grudnia 2020 

r.(dalej jako: Okres Promocji).  

 

§ 4. [Zasady Promocji] 

 

1. Klient, zainteresowany możliwościami i zasadami działania Platformy, może jeden raz 

skorzystać z bezpłatnego dostępu próbnego do Platformy (dalej jako: Dostęp Próbny). 

Dostęp Próbny trwa od momentu pierwszego zalogowania do Platformy do końca Okresu 

Promocji.  

2. W ramach Dostępu Próbnego, Klientowi zostanie udostępniona pełna funkcjonalność 

Platformy, taka jak w ramach płatnej subskrypcji.  

3. Aby skorzystać z Promocji, Klient powinien: 

1) zarejestrować się do Platformy, podając swój adres e-mail, 
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2) udzielić zgody na przesyłanie na podany przez Klienta adres e-mail informacji 

marketingowych (newslettera) dotyczących m.in. promocji, zniżek i bieżącej oferty 

Sklepu, 

3) zalogować się po raz pierwszy do Platformy, podając adres e-mail wskazany przy 

rejestracji oraz hasło przesłane przez Organizatora.  

4. Klient jest uprawniony do cofnięcia, w każdym czasie, zgody, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 

2 Regulaminu. Zgoda może zostać cofnięta zgodnie z instrukcją przekazywaną  

w otrzymywanych newsletterach lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: 

kontakt@corpusfarmy.pl. 

5. Przed końcem okresu Dostępu Próbnego, Klient otrzyma na adres e-mail informację  

o zbliżającym się końcu Dostępu Próbnego i informację o możliwości wykupienia odpłatnego 

dostępu do Platformy.  

6. Klient korzystający z Dostępu Próbnego będzie identyfikowany poprzez adres e-mail. Każdy 

Klient może skorzystać z Dostępu Próbnego tylko raz, przy czym w Okresie Promocji może 

wielokrotnie logować się do Platformy. Takie ograniczenie ma na celu przeciwdziałanie 

nieuzasadnionemu wielokrotnemu korzystaniu z Dostępu Próbnego. Organizator ma prawo 

odmówić Dostępu Próbnego Klientowi, który chce skorzystać z niego skorzystać więcej niż 

jeden raz.  

7. 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 Jędrzej Skorupkaul. Bernarda 

Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń lub na adrese-mail:kontakt@corpusfarmy.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: https://corpusfarmy.pl/wp-

content/uploads/REGULAMIN%20PROMOCJI%20Mikolajkowej.pdf. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce prywatności pod 

adresem: https://corpusfarmy.pl/privacy-policy/.  
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3. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny 

Organizatora: CORPUS MIND Jędrzej Skorupka ul. Bernarda Śliwińskiego 21, 63-800 

Gostyń lub na adrese-mail:kontakt@corpusfarmy.pl. 

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu 

zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. 
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