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REGULAMIN PROGRAMU 

„#DziałajMYrazem 2021 Dobrych Działań”  
 

1) Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa cel i zasady programu 

prowadzonego pod nazwą „DziałajMYrazem 2021 Dobrych Działań” (zwanego dalej 

jako: „Program”).  

2) Sponsorem i Organizatorem Programu jest spółka pod firmą Procter and Gamble 

DS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 

ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: 0000210289, posiadająca NIP: 5213289895 oraz REGON: 015731717, 

o kapitale zakładowym w wysokości: 4.197.000,00 złotych (zwana dalej jako: 

„Sponsor”).  

3) Beneficjentem Programu jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce” z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa), wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000056901, posiadająca NIP: 5261033254 oraz REGON: 

012102926 (zwana dalej jako: „Beneficjent”).  

4) Program jest prowadzony na stronie https://www.everydayme.pl/ 

 

5) Program trwa w okresie od dnia 11 maja 2021 od godziny 00:00:01 do 30 czerwca 

2021 do godziny 23:59. 

6) Za każdą nową rejestrację użytkownika na stronie https://www.everydayme.pl/....w 

okresie trwania programu, na rzecz Beneficjenta przeznaczona zostanie kwota 5 PLN 

brutto.  Maksymalna ilość nowych rejestracji, w okresie trwania niniejszego 

programu, za które następnie Organizator przekaże Beneficjentowi dotacje, wynosi 

20021 rejestracji  

7) a) Za każdy zakup produktów marek P&G na kwotę 25 PLN brutto i powyżej w 

okresie trwania niniejszego programu, na rzecz Beneficjenta przeznaczona zostanie 

kwota 5 PLN brutto. Maksymalna ilość zaakceptowanych dowodów zakupu, za które 

następnie Organizator przekaże Beneficjentowi dotacje, wynosi 20021 dowodów 

zakupu.  

8) b) W celu potwierdzenia zakupu, Użytkownik musi zeskanować dowód zakupu na 

stronie https://www.everydayme.pl/. Przez dowód zakupu rozumie się paragon albo 

fakturę wystawioną na osobę fizyczna.  

c) Dzień 5 maja 2021 jest pierwszym dniem, z którego dowody zakupu będą mogły 

zostać przesłane do niniejszego programu. Dzień 30 czerwca 2021 jest ostatnim 

dniem, z którego  dowody zakupu  będą mogły zostać przesłane do niniejszego 

programu.    



 

Business Use 

d) Aby wyżej wymieniony dowód zakupu  został zaakceptowany, następujące 

informacje muszą być widoczne i czytelne: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, 

możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej marki/produktu oraz jednostkowa 

cena zakupu. 

e) Powyższy tryb uczestnictwa w programie dotyczy niżej wymienionych marek: 

Ariel, Fairy, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus, Satin Care, Always, 

Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essense, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-

med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Vizir, Discreet, Tampax. 
 

f) W przypadku jednoczesnego zgłoszenia danego dowodu zakupu do programu 

cashback organizowanego przez Organizatora oraz do niniejszego programu, dowód 

zakupu w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony do zrealizowania programu 

cashback i pozostawiony bez rozpoznania w niniejszym programie.  
 

9) Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Programu na stronie internetowej 

https://www.everydayme.pl 

10) Regulamin jest wiążący od momentu jego wejścia w życie oraz stanowi 

kompleksowe i wyłączne źródło zasad Programu. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe odnoszące się w jakikolwiek sposób do Programu mają jedynie charakter 

informacyjny.  

11) Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, 

ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U.2016.471).  

12) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 19 

czerwca 2019 roku).  

13) Do niniejszego  programu zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G 

(https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml), 

14) Regulamin wchodzi w życie w dniu 5 maja 2021. 
 

 


