
Regulamin promocji „Pokaz kadr ze swojej kamery” 

 
1. Postanowienia ogólne 

Poniższy regulamin dotyczy promocji „Pokaż kadr ze swojej kamery” – online, z której mogą 

skorzystać Klient w firmie Prolech Sp. z o.o z siedzibą w Starym Puznowie na stronie internetowej 

znajdującej się pod adresem URL: www.blow.pl  

Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

Organizator promocji udostępnia Regulamin przed zawarciem umowy, Klient ma obowiązek zapoznać 

się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. 

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych.  

2. Dane kontaktowe 

Adres poczty elektronicznej: info@blow.pl 

3. Czas trwania  

Promocja w sklepie internetowym trwa: 

Od dnia 25.08.2022 r od godziny 8:00 do dnia 31.12.2022 roku do godziny 23:59 

4. Warunki udziału 

Promocja obejmuje cały koszyk zakupowy. Promocja polega na przyznaniu kodu rabatowego, po 

spełnieniu regulaminu. Klient musi poprawnie wypełnić formularz zgłoszenia dostępny pod promocją 

„Pokaż kadr ze swojej kamery” . Przesyłając formularz z obrazem, uzyskujemy do nich pełne prawa i 

możemy wykorzystać je np. do celów promocyjnych. 

10 zł – Za przesłanie jednego zrzutu z dnia, widok dowolny. Uznajemy widok z kamery na zewnątrz 

jak i wewnątrz pomieszczeń. 

20 zł – Za przesłanie dwóch zrzutów – dzień i noc. Musi być widoczne porównanie obrazu tego 

samego obiektu, np. ogród w dzień, ogród w nocy. Uznajemy widok z kamery na zewnątrz jak i 

wewnątrz pomieszczeń. 

30 zł – Za przesłanie dwóch zrzutów – dzień i noc, dodatkowo załączając urywek nagrania, na którym 

widoczny jest ruch np. samochodów, drzew. Muszą to być widoki z kamery umiejscowionej na 

zewnątrz. 

Promocja obejmuje nawet produkty już przecenione.  

Rabat naliczany jest po spełnieniu warunków uzyskania promocji, określonych w niniejszym 

regulaminie. Rabat wysłany będzie na pocztę e-mail, z którego został uzupełniony formularz. Rabat 

zostanie udzielony maksymalnie dwa dni po zakończeniu promocji tj. 23.08.2022r. 

5. Odpowiedzialność 

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania. Organizator promocji nie 

ponosi odpowiedzialności za:  

• Niepoprawne wpisanie danych przez Klienta, 

• Niepoprawnie uzupełnionego formularza, który nie spełnia wymagań, 

 

6. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego.  
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