REGULAMIN AKCJI
POD NAZWĄ: „DRUGIE ŻYCIE BUTELEK”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji jest Żabka Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań,
z kapitałem zakładowym w wysokości 113 215 000,00PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636642; REGON: 365388398, NIP: 5223071241 (dalej
również „Organizator”), adres e-mail: goz@zabka.pl.
1.2. Akcja przeprowadzana jest zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej również: „Regulamin”),
udostępnionego na https://www.zabka.pl/media/recycling-regulamin stronie ŻABKA i w sklepach „Żabka”
biorących udział w akcji.
1.3. Akcja jest przeprowadzana od dnia 15 października 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. do godz. 22:59 i jest
skierowana dla wszystkich użytkowników aplikacji żappka, klientów sklepów sieci Żabka Polska (dalej jako
„Uczestnicy”).
1.4. Z ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym do
skrócenia czasu trwania akcji.
1.5. Akcja ma na celu zaangażowanie Uczestników w zbieranie butelek PET po napojach. Zebrane butelki zostaną
przesortowane i zmielone na granulat, który stworzy butelki do wody Od Nowa.
1.6. Akcja jest prowadzona na terytorium Polski, w wybranych sklepach sieci Żabka Polska, mieszczących się
w Warszawie, w dzielnicy Praga Północ i Praga Południe. Aktualna lista sklepów jest opublikowana na stronie
https://www.zabka.pl/media/recycling-lista-sklepow i może ulec zmianie w trakcie trwania akcji.
1.7. Akcja jest prowadzona we współpracy z Franczyzobiorcami wybranych sklepów „Żabka”, którzy w ramach
niniejszej akcji będą prowadzić nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w rozumieniu art.
45 ust.1 pkt. 1 ustawy o odpadach.

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. W akcji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy przyniosą do wybranych sklepów sieci Żabka określonych
w pkt 1.6 butelki po napojach. Butelki muszą spełniać łącznie następujące warunki:
2.1.1. Butelka plastikowa po dowolnych napojach (nie tylko z asortymentu sklepów sieci Żabka) o pojemności
do 2.5L w kolorze przeźroczystym bezbarwnym, przeźroczystym w odcieniu niebieskawym lub
zielonkawych,
2.1.2. Butelka musi być czysta, bez zawartości czy śladów silnych zabrudzeń.
2.2. Za przyniesione butelki Uczestnik jest wynagradzany żappsami w ilości 10 żappsów za jedną butelkę
spełniającą warunki opisane w pkt 2.1., pod warunkiem, że Uczestnik posiada aktywne konto w aplikacji

„żappka”, na które to będą przekazywane żappsy, i w chwili przyniesienia butelek okaże / zeskanuje swój kod
kreskowy.
2.3. Uczestnikowi, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zostaną przyznane żappsy,
nie przysługuje prawo otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia ich na osoby trzecie.
2.4. Klient sklepu Żabka, który nie posiada aplikacji żappka, albo nie okaże kodu kreskowego, może w okresie
trwania niniejszej akcji przynieść i zostawić w sklepie Żabka biorącym udział w akcji butelki PET
(zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 2.1), jednak nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
2.5. „Żappsy” są to punkty przyznawane Uczestnikom za zakupy dokonywane w sklepach Żabka, jak również za
inne aktywności punktowane w ramach programu „Żappka” podlegające wymianie na kupony,
które następnie można wymieniać na nagrody, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie programu
„żappka” dostępnym w aplikacji Żappka w zakładce Ustawienia w sekcji Zasady świadczenia usług.
2.6. Jeden Uczestnik może przynieść jednorazowo maksymalnie 20 butelek, przy czym takie jednorazowe
przekazanie butelek traktowane jest jako jedna transakcja (zakup), w rozumieniu Regulaminu
programu ”Żappka” (obowiązują ustalone limity dzienne dotyczące przyznawania żappsów, według zasad
określonych w Regulaminie programu „Żappka”).
2.7. Pracownik sklepu może odmówić przyjęcia butelek jeśli oceni, że przyniesiona butelka nie spełnia wymagań
opisanych w pkt 2.1 w szczególności jeśli butelka nie pochodzi po napoju, butelka nie jest przeźroczysta lub
butelka jest brudna. Decyzja pracownika sklepu jest ostateczna.

3. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy oraz
odpowiednie postanowienia Regulaminu programu „Żappka” dostępny https://zappka.app/regulamin-zappka.

Poznań, dnia 15.10.2020 r.

