
Załącznik nr 1
Regulamin akcji promocyjnej “Zarejestruj się na zrzutka.pl i otrzymaj Kartę

Wpłatniczą”
(dalej jako: “Regulamin”)

z dnia 10.01.2023 r.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki bezpłatnego uzyskania Karty wpłatniczej w
ramach akcji promocyjnej pod hasłem “Zarejestruj się na zrzutka.pl i otrzymaj Kartę
Wpłatniczą” (dalej jako: “Akcja Promocyjna”) i stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu usługi Kart wpłatniczych dostępnego pod adresem
https://zrzutka.pl/regulamin-karty-wplatnicze/ (dalej jako: “Regulamin Kart”), z
którym powinien być czytany łącznie.

2. W sytuacjach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą zapisy
Regulaminu Kart, oraz zapisy regulaminu portalu Zrzutka.pl dostępnego pod adresem
https://zrzutka.pl/terms/ (dalej jako: “Regulamin Zrzutka.pl”).

3. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia (na dzień rozpoczęcia
Akcji Promocyjnej) osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wskazane w pkt 4 albo 5 poniżej
warunki (dalej jako: “Uczestnik”), z wyjątkiem pracowników oraz osób
świadczących usługi na rzecz Operatora i członków ich rodzin. Warunkiem
skorzystania z Akcji Promocyjnej w sposób opisany w pkt 5 jest brak uprzedniego
posiadania Konta Użytkownika w serwisie zrzutka.pl.

4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnicy, otrzymując Karty wpłatnicze, nie ponoszą
kosztów określonych w rozdz. 2 pkt 2 Regulaminu Kart. Karty wpłatnicze zostają im
dostarczone bezpłatnie.

5. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej i nieodpłatnie otrzymać Kartę wpłatniczą,
Uczestnik powinien:

a) wypełnić formularz adresowy dostępny pod adresem:
https://zrzutka.pl/free-payment-card/order,

b) dokonać rejestracji w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie i zapisanie
wszystkich pól formularza rejestracyjnego,

c) pomyślnie ukończyć proces weryfikacyjny opisany w rozdz. XIII Regulaminu
Zrzutka.pl w terminie 7 dni od dnia rejestracji.

Uczestnik, chcąc aktywować Kartę wpłatniczą, powinien:
a) powiązać ją z założoną uprzednio Zrzutką,
b) założyć Zrzutkę na wybrany przez siebie cel, a następnie powiązać ją z

otrzymaną Kartą wpłatniczą,
- według instrukcji wskazanej w pkt 7.

6. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego dostarczenia Kart
wpłatniczych wybranym przez siebie Uczestnikom, kierując się przede wszystkim
specyfiką prowadzonej przez nich działalności, odpowiadającej profilowi i
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zamierzonemu kręgowi odbiorców Kart wpłatniczych. W tym przypadku Uczestnik,
który:

a) posiada konto w Serwisie - powinien zalogować się do swojego konta i
przypisać Kartę wpłatniczą do istniejącej Zrzutki lub założyć nową Zrzutkę w
celu aktywacji Karty wpłatniczej,

b) nie posiada konta w Serwisie - powinien rozpocząć proces aktywacji Karty
wpłatniczej za pośrednictwem indywidualnego linku zamieszczonego na
otrzymanej Karcie wpłatniczej, następnie założyć Zrzutkę na wybrany przez
siebie cel i dokonać rejestracji w Serwisie poprzez poprawne wypełnienie i
zapisanie wszystkich pól formularza rejestracyjnego, pomyślnie ukończyć
proces weryfikacyjny opisany w rozdz. XIII Regulaminu Zrzutka.pl.

7. Bieg 6-miesięcznego terminu bezpłatnego korzystania z usługi Karty wpłatniczej, o
którym mowa w rozdz. 2 pkt 2 Regulaminu Kart, rozpoczyna się od dnia aktywacji,
która odbywa się poprzez powiązanie Karty wpłatniczej ze Zrzutką wybraną przez
Organizatora przy pierwszym użyciu Karty wpłatniczej (poprzez zeskanowanie kodu
QR, użycie NFC lub zapisanego na karcie linku). Po upływie tego okresu naliczane są
opłaty zgodne z Regulaminem Kart.

8. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika Regulaminu. Uczestnik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania zasad
określonych w Regulaminie Kart i Regulaminie Zrzutka.pl, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej.

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.01.2023 r.
10. Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 10.01.2023 do dnia wyczerpania

zapasów.


