
 REGULAMIN PROMOCJI  
„Aplikacja KIEDY ŚMIECI -10%” 
 
 

§ 1 DEFINICJE 
 
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie 
poniższych zwrotów: 
 

1. Organizator –Przedsiębiorstwo Komunalne Spóła z o.o., ul. Armii 
Krajowej 26, 17-300  Siemiatycze 

 
2. Market Pszczółka – sklep prowadzony przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach, zlokalizowany              
w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26; 

 
3. Aplikacja KIEDY ŚMIECI – darmowa aplikacja z harmonogramem 

odbioru śmieci  -  www.kiedysmieci.info 
 

4. Uczestnik – osoba fizyczna, która zainstalowała na swoim 
telefonie aplikację KIEDY ŚMIECI i nabyła w ten sposób prawo do 
10% rabatu na wszystkie kosze i worki na śmieci oraz stojaki do 
segregacji dostępne w sklepie Pszczółka.   
 

 
5. Rabat –bonifikata finansowa, czyli zniżka w formie procentowej 

przyznawana uczestnikom na wszystkie kosze i worki na śmieci 
oraz stojaki do segregacji dostępne w sklepie Pszczółka.  
Warunkiem otrzymania rabatu na ww. produkty jest posiadanie 
w swoim telefonie aplikacji KIEDY ŚMIECI. 

 
 
 



§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem promocji „Aplikacja KIEDY ŚMIECI -10%” jest 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spóła  z o.o., ul. Armii Krajowej 26, 
17-300  Siemiatycze  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady skorzystania promocji 
Aplikacja KIEDY ŚMIECI -10%”. 

3. Promocja obejmuje udzielenie rabatu na wszystkie kosze i worki 
na śmieci oraz stojaki do segregacji dostępne w sklepie Pszczółka 
po  okazaniu zainstalowanej w telefonie Aplikacji KIEDY ŚMIECI 

4. Promocja obejmuje tylko kosze i worki na śmieci oraz stojaki do 
segregacji dostępne w sklepie Pszczółka. 

5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
 

 
§ 3 CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 
Promocja trwa od dnia 12.03.2021r. do 30.06.2021 z wyłączeniem dat, 
w których Market Pszczółka jest nieczynny.  
 
 

§ 4 PRZEDMIOT PROMOCJI  
 

1. Przedmiotem promocji jest udzielenie Rabatu w wysokości 10% 
(słownie: dziesięć procent) na wszystkie kosze i worki na śmieci 
oraz stojaki do segregacji dostępne w sklepie Pszczółka. 
 

2. Rabat udzielany jest każdemu pełnoletniemu uczestnikowi 
promocji wyłącznie w kasie Marketu Pszczółka za okazaniem 
zainstalowanej w telefonie Aplikacji KIEDY ŚMIECI według 
mechanizmu opisanego w § 5 niniejszego regulaminu. 

3. Promocją objęte są tylko kosze i worki na śmieci oraz stojaki do 
segregacji dostępne w sklepie Pszczółka 

 
 
 



§ 5 MECHANIZM PROMOCJI 
 

1. W okresie od 12.03.2021 r. do  30.06.2021 r. zakupując  kosze i 
worki na śmieci oraz stojaki do segregacji dostępne w sklepie 
Pszczółka i jednocześnie okazując przy kasie zainstalowaną 
aplikację KIEDY ŚMIECI uczestnik promocji otrzymuje 10% rabatu 
na ww. produkty   

2. Obsługa Marketu Pszczółka po weryfikacji wieku uczestnika oraz 
na podstawie pokazanej aplikacji KIEDY ŚMIECI zainstalowanej w 
telefonie udzieli  10% rabatu (słownie: dziesięć procent). 

3. Jedna osoba może wykorzystać jedną pobraną aplikację KIEDY 
ŚMIECI podczas każdorazowej  wizyty. 

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami lub/i zniżkami. 
 
 

 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje 

się prawo polskie. 
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem,                          

a Uczestnikiem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosowane są 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień 

Uczestnika, które przysługują mu na mocy obowiązujących 

przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami 

prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, 

pierwszeństwo mają te przepisy. 

5. Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

  


